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1. Увод 

 

Велики број напуштених животиња на улицама наше општине, свих насељених места 

и поља, резултат је напуштања животиња од стране њихових власника. Сада већ 

бивши кућни љубимци препуштени су сами себи у борби за голи живот, а као 

последица тога долази до неконтролисаног размножавања, чиме се већ постојећи број 

напуштених животиња повећава. 

 

Поред напуштања животиња, као основног начина на који настају пси луталице, 

повећању њиховог броја доприноси и велики репродуктивни потенцијал ових 

животиња. Постоје подаци који говоре о томе да за само шест година пар плодних 

паса и њихово потомство, у оптималним условима, може дати чак 67 000 штенаца.  

 

Код мачака овај број је још већи и износи 420 000 мачића за седам година. Узроци 

оваквих проблема су лоше навике људи и тешка економска ситуација грађана који 

због недостатка средстава за бригу о животињама прибегавају избацивању кућних 

љубимаца на улице. 

 

Из напоменутих разлога неопходно је: 

 применити важеће одредбе Закона, 

 стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију и обележавање животиња 

(паса и мачака), 

 анализа могућности изградње прихватилишта на територији општине. 

 

Применом ових решења у пракси, стећи ће се услови за санкционисање несавесних и 

неодговорних власника кућних љубимаца, који стварају проблем. 

 

Питање напуштених животиња прераста у озбиљан јавни проблем који се може 

решити само планском организованом, континуираном акцијом свих заинтересованих 

страна у друштву кроз јасно осмишљен Програм хуманог решавања проблема 

напуштених животиња. 

 

За решавање овог проблема надлежна је локална самоуправа, а њен први корак је 

израда горе наведеног Програма у складу са специфичностима средине. Да би 

Програм био успешан, потребна је сарадња свих релевантних институција 

(Министарства, локалне самоуправе, комуналног предузећа, ветеринара, удружења за 

заштиту животиња и грађана). 

 

Основна начела на којима се овај Програм заснива су на: 

 

1) начело бриге о животињама, које подразумева моралну обавезу и дужност човека 

да поштује животиње и брине о животу и добробити животиња чији опстанак зависи 

непосредно од њега; 

 

2) начело интегралности, које подразумева да државни органи и Општина Бела Црква, 

у оквиру свог делокруга, обезбеђују интегралну заштиту добробити животиња 

спровођењем међусобно усаглашених планова и програма; 
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3) начело посвећивања пажње добробити животиња, које подразумева да се у свим 

активностима које се предузимају у различитим областима које се на директан или 

индиректан начин односе на животиње мора посветити пуна пажња заштити 

добробити животиња; 

 

4) начело превенције и предострожности, које подразумева да свака активност која је 

у директној или индиректној вези са животињама мора бити планирана и спроведена 

тако да представља најмањи ризик по живот и добробит животиња, људи и животне 

средине и заснива се на процени утицаја различитих начина коришћења животиња на 

њихов живот и добробит, као и на коришћењу најбољих расположивих технологија, 

средстава и опреме; 

 

5) начело одговорности, које подразумева да је власник, односно држалац животиња 

одговоран за њихов живот и добробит и да је дужан да сноси трошкове збрињавања 

животиња чији је власник, односно држалац, ако више не жели или није у могућности 

да се стара о њима. 

 

 

 
 

 

Поједини изрази употребљени у овом Програму имају следеће значење: 

 

1) власник животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има 

право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје животиње 

и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити животиња; 

 

2) држалац животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које 

има право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћења животиње, као 

и право продаје животиње на основу писменог одобрења власника и које је одговорно 

за живот, заштиту здравља и добробити животиња; 

 

3) држање животиње јесте смештај, чување, нега и брига о животињама, осим 

репродукције; 
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4) добробит животиња јесте обезбеђивање услова у којима животиња може да 

остварује своје физиолошке и друге потребе својствене врсти, као што су исхрана и 

напајање, простор за смештај, физичка, психичка и термичка удобност, сигурност, 

испољавање основних облика понашања, социјални контакт са животињама исте 

врсте, одсуство непријатних искустава као што су бол, патња, страх, стрес, болести и 

повреде; 

 

5) изгубљена животиња јесте животиња која је напустила власника, односно 

држаоца, без његове воље и коју он тражи; 

 

6) напуштена животиња јесте животиња која нема дом или која се налази изван њега 

и лишена је бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он свесно напустио; 

 

7) кућни љубимци јесу пси, домаће мачке, домаће птице, мали глодари, 

тераријумске, акваријумске и друге животиње, које се гаје или држе за дружење, 

заштиту или помоћ човеку; 

 

8) лишавање животиње живота јесте поступак којим се животињи одузима живот 

на начин који изазива тренутну смрт; 

 

9) обележавање и регистрација животиња јесте поступак означавања животиња на 

трајан начин ради идентификације, регистрације и прикупљања свих података у 

јединствен информациони систем; 

 

10) објекат јесте грађевинска целина или простор за узгој, држање, лечење, 

репродукцију животиња, одлагање, прераду и уништавање споредних производа 

животињског порекла, који у погледу изградње, опреме, ветеринарско-санитарних и 

других услова, а у зависности од врсте делатности која се у њима обавља, испуњава 

прописане услове; 

 

11) прихватилиште за животиње јесте објекат који служи за привремени или трајни 

смештај напуштених и изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и 

изгубљеним животињама; 

 

12) превоз животиње јесте сваки утовар, претовар, превоз и истовар животиње у 

јавном превозу, превозу за сопствене потребе и превозу за личне потребе; 

 

13) превозна средства јесу средства друмског, железничког, ваздушног и водног 

саобраћаја, која се користе за превоз животиња; 

 

14) стерилизација и хируршки захват, који изводи ветеринар, а подразумева овари-

хистеректомију женки и кастрацију мужјака, а примењиваће се у терапеутске сврхе и 

у сврху контроле популације. 

 

15) споредни производи животињског порекла који нису намењени за исхрану 

људи јесу лешеви животиња, труп, делови трупа животиња, саставни делови тела 

животиња, производи животињског порекла и храна животињског порекла који нису 

намењени и безбедни за исхрану људи, стајњак и отпад из објеката у којима се 

припрема храна за исхрану људи. 
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2. Циљ програма 

 

 

Циљ Општине Бела Црква је да осигура квалитетну бригу над напуштеним и 

изгубљеним животињама. 

 

Програм хуманог решавања проблема напуштених животиња подразумева активно 

учешће свих чланова друштва у ланцу хуманог решавања овог проблема. 

 

Циљ свих активности је смањење популације напуштених животиња, па самим тим и 

отклањање негативних последица њиховог присуства на улици. Реализација овог 

Програма гарантује успостављање минималног броја напуштених животиња на 

улицама чиме се избегавају теже последице по грађане и напуштене животиње.  

 

Основни циљ Програма је смањење популације напуштених паса и мачака на 

јавним површинамаОпштине Бела Црква. Реализацијом овог Програма успоставља се 

минималан и контролисан број напуштених паса и мачака на јавним површинама, 

чиме се избегавају непријатности и теже последице по грађане и саме животиње. 

 

Контрола популације напуштених паса и мачака се превасходно постиже 

заустављањем њеног даљег раста, спровођењем мера масовне стерилизације и 

планским збрињавањем у прихватилиштима, али и промовисањем и стимулацијом 

стерилизације власничких паса и мачака, у складу са позитивним правним 

прописима, те мерама против напуштања животиња (трајно обележавање-чиповање и 

регистрација власничких паса и мачака, едукација власника о одговорном 

власништву и законским обавезама, кажњавање неодговорних власника). 

 

Изградња система за трајну контролу и праћење смањења броја напуштених паса и 

мачака, са активним и одговорним учешћем свих друштвених чинилаца. 

 

Циљеве Програма је могуће остварити једино у сарaдњи владиног и невладиног 

сектора (државних органа са једне и удружења грађана као и самог грађанина са 

друге стране). 

 

У хуманом решавању проблема напуштених животиња учествују: 

 

1. Централна власт – Органи Републике Србије и АП Војводине (доношење свих 

потребних закона, подзаконских аката и правилника као и мера и субвенција 

локалним властима и грађанима, тј. помоћ у процесу решавања проблема напуштених 

животиња); 

 

2. Јединица локалне самоуправе –Председник општине, Скупштина општине и 

Општинско веће; (доношење подзаконских аката, одлука, програма и акционих 

планова);  

  

3. Инспекција – ветеринарска, у склопу надзора над спровођењем закона и 

подзаконских аката, kомунална инспекција, у оквиру својих надлежности прописаних 

Законом о комуналним делатностима и одлукама Скупштине општине Бела Црква, 

којима је уређено обављање послова комуналне делатности; 
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4. Ветеринарска служба - праћење, заштита и унапређење здравља животиња на 

територији Општине; 

 

5. Јавно предузеће коме су поверени послови организовања зоохигијенске службе;  

 

6. Локална удружења грађана за заштиту животиња подизање свести грађана о 

значају хуманог решавања проблема напуштених животиња, заједничким акцијама и 

учествовање у раду са локалном самоуправом у процесу доношења програма и 

акционих планова;  

 

7. Медији – подизање свести грађана о значају хуманог решавања проблема 

напуштених животиња и истинито и редовно информисање; 

 

8. Грађанин – дужност сваког грађанина јесте да спречи и пријави све облике 

злостављања животиња и угрожавања њихових живота, здравља и добробити. 
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3. Основне карактеристике Општине Бела Црква 

 

 Општина Бела Црква је подунавска, пригранична и равничарска општина, која 

се простире у североисточном делу Србије, на крајњем југоистоку Војводине и 

Баната. 

 У географском смислу општина Бела Црква је окружена обронцима Карпата, 

Вршачким планинама, Дунавом и делом Панонске низије.  

Бела Црква је удаљена од Панчева  84 км, од Београда  105 км и од Новог Сада  190 

км. Удаљеност од великих градских центара намеће неопходност сарадње са 

суседним општинама Јужнобанатског округа, пре свега са Вршцем, од којег је 

удаљеност 34 км, и са Ковином, удаљеним 43 км. Општина Бела Црква је саобраћајно 

веома добро повезана са суседним општинама. Саобраћајна повезаност огледа се у 

мрежи регионалних и магистралних путева, у међународном граничном прелазу 

Калуђерово, најстаријој железници на Балкану из 1856. године, воденим 

саобраћајницама Дунавом, хидросистему Дунав-Тиса-Дунав, као и аеродромом у Ц 

категорији. Удаљеност од Европског коридора 10 општина надокнађује Дунавом, 

односно Европским коридором 7.  Бела Црква се простире на површини од 353 

квадратна километра и састоји се од 14 насеља.  
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Број становника и домаћинстава по насељеним местима 

 

 
Насеља Број становника Број домаћинстава  

Бела Црква 9 080 3 371 

Банатска Паланка 682 214 

Банатска Суботица 169 70 

Врачев Гај 1 348 410 

Гребенац 818 296 

Добричево 199 67 

Дупљаја 738 214 

Јасеново 1 243 404 

Кајтасово 262 76 

Калуђерово 94 40 

Крушчица 864 282 

Кусић 1 164 375 

Црвена Црква 666 207 

Чешко село 40 14 

Укупно 17 367 6 040 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Последње четири деценије укупан број становника Беле Цркве се константно 

смањивао. Према попису из 2002. године општину је насељавало 20.367 становника, 

док је према попису из 2011. године било 17.367 становника.  

До смањења броја становника довело је неколико кључних узрока. Пре свега, веома 

ниске стопе наталитета, високе стопе морталитета, као и миграције, пре свега младих, 

у веће градске центре, као што су Панчево и Београд. То је довело до тога да на 1 км2 

живи мање од 50 становника, што општину Бела Црква, по OECD класификацији 

сврстава у рурално подручје.  

Општина Бела Црква има изразит мултиетнички карактер у којој заједно живе још 20 

националности. У службеној употреби на територији општине српски, чешки, 

румунски и мађарски језик.  
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Национална структура Општине Бела Црква 

 
Националност број 

Срби  12.715 

Албанци   11 

Бошњаци   10 

Бугари   13 

Буњевци 1 

Власи 1 

Горанци 0 

Југословени 52 

Мађари 425 

Македонци 97 

Муслимани 23 

Немци 59 

Роми   791 

Румуни 842 

Руси 16 

Русини 1 

Словаци 16 

Словенци 14 

Украјинци 4 

Хрвати 61 

Црногорци 66 

Чеси 814 

Не желе да се изјасне 588 

Изјаснили се у смислу 

регионалне припадности 

747 

Укупно  17.367 

Извор: Републички завод за статистику 
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Идентификоване су две стратешке области развоја Општине Бела Црква и то 

агроиндустријски комплекс и туризам. 

 

Бела Црква је градић предивне природе, старих улица и фасада барокног стила, чине 

је јединственом оазом за туристе. Тихим и умереним ритмом живота чини посетиоце 

опуштеним и освеженим. Лежи у плодној и винородној котлини на надморској 

висини од 89,5м.  

Кроз белоцркванску котлину протичу реке Караш, Нера, Дунав и  канал Дунав-Тиса-

Дунав на западној страни града простире се комплекс 7 вештачких језера.  

Делиблатска пешчара (“европска сахара”) јединствени специјални резерват природе 

удаљена је свега 15-ак километара од Беле Цркве. На површини од 1500  ха налазе се 

ловишта и узгајалишта свих врста  дивљачи а и станиште је најразличитијих врста  

птица. Планински ваздух који долази са обронака Карпата, велики број сунчаних дана 

у години, домаћа кухиња и обиље воћа (посебно јабуке) и производа од воћа (вино, 

ракија) пружају могућност истинске релаксације и незаборавног одмора.   

         Највеће природно богатство са становишта развоја туризма представља седам 

језера, која су настала експлоатацијом шљунка са дна Панонског  басена. Укупна 

површина језера износи  150 ха, и водом се снабдевају из артешких  бунара и  

подземних извора. 

 

 Пољопривредне површине представљају најобимнији природни ресурс, и као 

такве обухватају 77% укупне територије општине Бела Црква. Целокупно подручје 

општине захвата површину од 35.345 ха, од чега је 21.499 ха под ораницама, 6.158 ха 

под ливадама и пашњацима, под виноградима и воћем око 160 ха, а под шумом је 

2.704 ха.  

Најзначајнији објекти настали су крајем XVIII века, а саграђени су у барокном стилу. 

Од барокних зграда најзначајније су Римокатоличка и Православна црква, зграда 

општине, дом војске, ватрогасни дом, Центар за културу, Музеј који је основан 1877, 

Историјски архив Библиотека града која је отворена 22.11.1865. године и др. 

Такође на територији Општине Бела Црква постоје значајна археолошка налазишта 

од којих је најпознатије на територији данашњег насељеног места Дупљаја под 

називом Град.  

Наиме, на том простору пронађена су Дупљајска колица ( укупно два примерка) која 

припадају бронзаном добу праисторије, које је трајало од 2000. – 800. године пре нове 

ере. Данас се та колица налазе једна у Народном музеју у Београду а друга у градском 

музеју у Вршцу. 
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4. Основе за реализацију програма 

 

Основе за реализацију Програма чини законска регулатива која прописује ефективне, 

превентивне мере које се односе на: регистрацију и обележавање паса, вакцинацију, 

одговорност власника, забрану напуштања кућних љубимаца и поступке са 

напуштеним животињама. 

 

4.1. Закони оквир 

 

Проблематика којом се бави овај Програм регулисана је или има додирних тачака са 

низом законских аката: 

 

1) Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 83/06 и 98/06); 

2) Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/2012); 

3) Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09); 

4) Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - 

др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука  УС и 14/2016); 

5) Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 

121/2012, 104/2013 и 108/2014); 

6) Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и  83/2014 - др. 

закон); 

7) Закон о јавном реду и миру („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016); 

8) Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011); 

9) Статута Општине Бела Црква („Сл. лист Општине Бела Црква“ бр. 8/2008); 

10) Одлуке о општинској управи („Сл. лист Општине Бела Црква“ бр.10/2008); 

11) Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Сл. лист Општине 

Бела Црква“ бр.7/2009); 

12) Одлука о формирању зоохигијенске службе („Сл. лист Општине Бела Црква“ 

бр.2/2012). 

 
 

За израду овог Програма коришћени су и подаци из Стратегије одрживог развоја 

општине Бела Црква, („Сл. лист Општине Бела Црква“ бр.9/2015); 

 

 

 

 

Правни основ за доношење овог Програма је: 
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 члан 54. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09); 

 

"Органи јединица локалне самоуправе дужни су да израде и спроводе програм 

контроле и смањења популације напуштених паса и мачака према специфичностима 

средине.  

Органи јединица локалне самоуправе прописују место и начин извођења кућних 

љубимаца, а нарочито паса и мачака на јавне површине".  

 члан 20. става 1. тачка 5, 11, 26 и 28 Закон о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014); 

 

Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом: 

1) доноси програме развоја; 

2) доноси урбанистичке планове; 

3) доноси буџет и завршни рачун; 

4) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такси и накнада; 

5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и 

дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 

производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски 

превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, 

одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, 

рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, 

уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, 

материјалне и друге услове за њихово обављање; 

6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и 

утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 

7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке 

просторије у стамбеним зградама; 

8) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење 

послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за 

уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о 

унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе; 

10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује 

висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем 

пословног простора; 

11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и 

заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно 

локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и 

својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине; 

12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, 

рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и 

управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника; 

14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на 

територији општине, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се 

могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 
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15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност 

надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 

16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, 

примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и 

туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 

17) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово 

функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које 

оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање 

услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање 

делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној 

заштити и обавља послове државног старатеља; 

18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за 

општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује 

средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе 

од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа 

културе чији је оснивач; 

19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од 

пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових 

последица; 

20) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и 

стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу 

пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и 

чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и 

водопривредне дозволе за објекте локалног значаја; 

22) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са 

природним лековитим својствима; 

23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину 

боравишне таксе; 

24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује 

радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове 

за њихов рад; 

25) управља имовином општине и користи средства у државној својини и стара се о 

њиховом очувању и увећању; 

26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих 

и егзотичних животиња; 

27) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 

28) образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову 

организацију и рад; 

29) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са 

посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са 

осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида 

и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији; 

30) подстиче и помаже развој задругарства; 

31) организује службу правне помоћи грађанима; 

32) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних 

и колективних права припадника националних мањина и етничких група; 

33) утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на 

територији општине; 
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34) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно 

информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на 

територији општине, оснива телевизијске и радиостанице ради извештавања на 

језику националних мањина који је у општини у службеној употреби, као и ради 

извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када 

такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права; 

35) прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа 

и других општих аката из надлежности општине; 

37) уређује организацију и рад мировних већа; 

38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја општине; 

39) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, 

законом и статутом. 

 

 члан 2. тачка 14. Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2011); 

14) делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај 

напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, 

лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене 

животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво 

уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, 

прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и 

смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.  

 члан 46. Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05, 30/10); 

 

Локална самоуправа дужна је да на својој територији организује зоохигијенску 

службу која обавља следеће послове: 

1) хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилишта за животиње; 

2) нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, 

држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња; 

3) транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и 

објеката из тачке 2) овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање 

отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге 

животиње, људе или животну средину.  

Локална самоуправа је дужна да за послове из става 1. тачка 2) овог члана има 

изграђен објекат за сакупљање лешева животиња. 

У објекту из става 2. овог члана локална самоуправа може сакупљати и друге 

споредне производе животињског порекла. 

Локална самоуправа која није организовала зоохигијенску службу дужна је да до 

њеног организовања обезбеди финансирање уклањања лешева. 

Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, леш 

животиње може бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора.  

 

 

 

 

 



 

16 

 

 члана 14. тачка 6, 12, 26 и 28 Статута Општине Бела Црква („Сл. лист 

Општине Бела Црква“ бр. 8/2008),  
 

Општина у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и 

законом: 

1) доноси Програме развоја општине и појединих делатности; 

2) доноси Просторни план општине; 

3) доноси урбанистичке планове општине; 

4) доноси Буџет општине и усваја Завршни рачун општине; 

5) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такси и накнада; 

6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности /пречишћавање и 

дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 

производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски, градски и приградски 

превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, 

одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, 

рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, 

уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др./, као и организационе, 

материјалне и друге услове за њихово обављање, оснива јавна предузећа ради 

обављања комуналних делатности на својој територији; 

7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и 

утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 

8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке 

просторије у стамбеним зградама; 

9) доноси Програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење 

послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за 

уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

10) доноси Планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, 

стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини, промовише 

економске потенцијале општине, иницира усклађивање образовних профила у 

школама са потребама приврреде, олакшава пословање постојећих привредних 

субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових 

радних места; 

11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује 

висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем 

пословног простора; 

12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и 

заштите природних вредности и Програме заштите животне средине, односно 

локалне акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и 

својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине; 

13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, 

рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и 

управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

14) уређује и обезбеђује посебне услове и  организацију ауто-такси превоза путника; 

15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност 

надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 

16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, 

примарне здравствене заштите, физике културе, спорта, дечије заштите и 

туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 
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17) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово 

функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите која 

оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање 

услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање 

делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној 

заштити и обавља послове државног старатеља; 

18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за 

општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује 

средства за финансирање и суфинансирање Програма и пројеката у области 

културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотеке и других 

установа културе чији је оснивач; 

19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од 

пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових 

последица; 

20) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног замљишта и 

стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу 

пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и 

чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и 

водопривредне дозволе за објекте од општинског значаја; 

22) стара се о обезбеђењу услова за очување, коришћење и унапређење подручја са 

природним лековитим својствима; 

23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину 

боравишне таксе; 

24) стара се о развоју и унапређивању угоститељства, занатства и трговине, 

уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге 

услове за њихов рад; 

25) управља имовином општине и користи средства у државној својини и стара се о 

њиховом чувању и увећању; 

26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих 

и огзотичних животиња; 

27) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 

28) образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује њихову 

организацију и рад; 

29) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са 

посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са 

осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида 

и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији; 

30) подстиче и помаже развој задругарства; 

31) организује Службу правне помоћи грађанима; 

32) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних 

и колективних права припадника националних мањина и етничких група; 

33) утврђује језике и писма национаоних мањина који су у службеној употреби на 

територији општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у поступцима 

пред органима општине, јавним предузећима, установама и организацијама и 

службама чији је оснивач општина, обезбеђује исписивање назива места и других 

географских назива, назива улица и тргова, назива органа општине, саобраћајних 

знакова, обавештења и упозорења за јавност, и других јавних натписа на језику и 

писму националне мањине који је у службеној употреби у општини према њеној 

традицији; 
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34) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно 

информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на 

територији општине, оснива телевизијске и радио станице ради извештавања на 

језику националних мањина који је у општини у службеној употреби, као и ради 

извештавања на језику  националних мањина који није у службеној употреби, када 

такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права; 

35) прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршавањем 

прописа и других општих аката из надлежности општине; 

37) уређује организацију и рад мировних већа; 

38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја општине; 

39) помаже рад организација и удружења грађана; 

40) обавља и друге послове о непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, 

законом и овим Статутом. 

 

 члана 16. Одлуке о општинској управи („Сл. лист Општине Бела Црква“ 

бр.10/2008); 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове врши послове који се односе 

на: припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, спровођење 

урбанистичких планова, издавање обавештења о намени урбанистичке-грађевинске 

парцеле, издаје одобрења за грађење, обезбеђује технички преглед и издавање 

употребне дозволе за објекте комуналне инфраструктуре, издавање аката о 

условима за уређење локација, давање потврда о усклађености техничке 

документације са планским актима, уређење јавних површина на основу 

одговарајућих планских докумената, евидентирање бесправно изграђених објеката и 

њихово ускладјивање са планским актима. 

Обавља послове који се односе на мере заштите у планирању и изградњи објеката, 

заштиту ваздуха, заштиту земљишта, заштиту шума, заштиту воде, заштиту 

биљног и животињског света, заштиту природних добара, заштиту од буке, 

заштиту од отпадних и опасних материја и држање и заштиту животиња. 

Одељење врши послове који се односе и на: уређење, развој комуналних делатности, 

праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом, одвођење 

отпадних вода, чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених површина, јавне 

расвете, саобраћаја и друго у складу са законом), прати доношење планова и 

програма комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију, врши 

надзор над обављањем комуналних делатности,  прати остваривање програма 

уређења грађевинског земљишта, стамбену изградњу и одржавање стамбених 

зграда. 

Обавља послове који се односе на пољопривреду, задругарство, рибарство, 

шумарство, водопривреду, туризам и угоститељство, у складу са законским 

овлашћењима,  општинске робне резерве и снабдевање грађана, цене у комуналним и 

другим делатностима за које је надлежна општина и врши друге послове по налогу 

председника општине. 

Одељење предлаже доношење општих аката из своје надлежности, израђује нацрт 

програма развоја мале привреде, предлаже мере неопходне за подстицање развоја 

појединих привредних делатности из надлежности општине. 

Обавља инспекцијски надзор над извршавањем прописа из надлежности општине и 

то: грађевинске, комуналне, саобраћајне, просветне и инспекције заштите животне 

средине.  
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 Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Сл. лист 

Општине Бела Црква“ бр.7/2009); 

 

Општина Бела Црква је наведеном одлуком прописала услове, начин држања домаћих 

животиња, заштите, хватања и нешкодљивог уклањање угинулих домаћих животиња 

и начин збрињавања паса и мачака који се затекну на јавној површини.  

 

 12) Одлука о формирању зоохигијенске службе („Сл. лист Општине Бела 

Црква“ бр.2/2012). 

 

Општина је на својој територији донела одлуку о формирању зоохигијенске  службе. 

Одлуком су послови организовања зоохигијенске служне поверени ЈП дирекција за 

изградњу Општине Бела Црква.  

 

Зоохигијенска служба обавља следеће послове:  

 

1. Хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилиште за животиње;  

2. Нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој,  

драње, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња;  

3. Транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и 

објеката из тачке 2. овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање 

отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по другим 

животиња, људе или животну средину. 

 

ЈП дирекција за изградњу Општине Бела Црква ради обављања наведених послова а 

на основу позитивне законске регулатуве, склопиће одговарајуће уговоре са 

овлашћеним огранизацијама и службама.  

 

Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње 

зоохигијенској служби и да се придржавају свих упутстава које је ова служба издала у 

вези са одлагањем лешева. 



Зоохигијенска служба је дужна, када је то потребно, да обезбеди превозлеша са места 

угинућа до објекта за преглед лешева или за сакупљање,прераду или уништење, као 

и да обезбеди дезинфекцију места угинућа,возила и опреме.



4.2. Прихватилиште за напуштене животиње 


Прихватилиште за напуштене животиње мора испуњавати услове за заштиту 

добробити животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у  кладу 

са законом и мора бити уписан у Регистар објеката који води Министарство, у складу 

са законом којим се уређује ветеринарство. 

 

Лица која раде са животињама у прихватилишту, морају бити обучена за добробит 

животиња. 

 

Власник прихватилишта, дужан је да пре уписа у Регистар објеката Министарству 

достави доказ да је обезбедио: 

1) финансијска средства за несметани рад; 

2) спровођење здравствене заштите животиња; 

3) одговарајући простор за смештај животиња на начин који ће обезбедити 
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добробит животиња и неће нарушити јавни ред и мир; 

4) лица која су обучена за поступање са животињама. 

 

Власник прихватилишта, одговоран је за живот, здравље и добробит животиња у 

прихватилишту. Власник прихватилишта, дужан је да се о кућним љубимцима у 

прихватилишту брине са пажњом доброг домаћина. Власник прихватилишта, дужан 

је да води евиденцију о животињама и да 

ту евиденцију чува три године. 

 

Власник прихватилишта је дужан да: 

1) прима пријаве о напуштеним животињама и да обезбеди збрињавање сваке 

напуштене животиње, у складу са овим законом; 

2) обезбеди спровођење мера превентивне здравствене заштите животиња и потребну 

помоћ животињама од стране ветеринара; 

3) брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња; 

4) врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 дана од 

дана смештаја у прихватилиште; 

5) припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта или 

елементарних непогода. 

 

Животиња која је смештена у прихватилиште може се поклонити ако је власник, 

односно држалац не преузме у року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште. 

 

Власник прихватилишта које обезбеђује орган јединице локалне самоуправе дужан је 

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. 

 

Ако се животињи у року од 30 дана од дана смештања у прихватилиште које 

обезбеђује орган јединице локалне самоуправе не пронађе власник, односно ако се не 

збрине на други начин, са животињом се поступа у складу са програмом контроле и 

смањења популације напуштених паса и мачака. 

 

Трошкове збрињавања напуштених животиња сноси власник, односно држалац 

животиње, а ако је непознат трошкове збрињавања животиње сноси власник 

прихватилишта, односно буџет. 

 

 

 4.3. Инспекцијски надзор 

 

Инспекцијски надзор у области ветеринарства и заштите добробити животиња врши 

Министарство преко ветеринарских инспектора, а и ветеринарска станица која 

испуњава законске услове може обављати поједине стручне послове ветеринарске 

инспекције. 
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5. Разлози за примену програма 
 
Здравствени, хигијенски, еколошки, естетски али и социјални разлози су 

опредељујући фактори за решавање проблема прекобројности паса луталица.  

 

Нерешавањем ових проблема настају тешко исправљиве штете и проблеми:  

 

СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ - смањење напада на грађане као и узнемиравање 

јавног реда и мира. 

Материјалне штете. Нападом на људе и животиње наносе материјалне штете. 

Саобраћајни удеси. Велики број саобраћајних удеса управо су изазвани 

неконтролисаним кретањем паса по саобраћајницама. 

 

ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ- У Србији постоји хиљаде нападнутих грађана од 

стране напуштених паса који помоћ траже у ординацијама или болницама. Трошкови 

пословања прихватилишта и службе временом би се вишеструко исплатили – наспрам 

трошкова које би локална самоуправа морала да плати у случају одштетних захтева 

грађана. 

Агресивност и уједљивост. Пси луталице своју агресивност углавном испољавају 

према псима познатих власника, али су и чести напади на људе. Подаци казују да од 

укупног броја напада на човека 30% потиче од паса луталица.  

 

ЗДРАВСТВЕНИ – спречава се ширење и преношење заразних болести као и болести 

које су заједничке људима и животињама (зоонозе). Према препорукама Светске 

здравствене организације (WHО) и ЕУ Савета Европе, посебан значај се придаје 

сузбијању следећих зооноза: rabies (бесноћа, беснило) и еchinococcus. 

Болести. Пси су директни извори и преносиоци разних инфективних паразитских 

болести заједничких за животиње и човека (беснило, ехинококоза, токсоплазмоза, 

аскаридоза, демодикоза, пантљичара, шуга, крпељи, буве итд.).  

 

ХИГИЈЕНСКО-ЕКОЛОШКИ – спречава се растурање чврстог отпада и смећа из 

контејнера, канти и депонија, избегава се прљање улица, јавних површина и дечијих 

игралишта. 

Бука. Лавеж паса достиже вредности између 80 и 120 dB.  

Прљање јавних површина. Пси преко урина и измета загађују јавне површине и 

преносе паразите и микроорганизме.  

Непријатни мириси. Разна кожна обољења, прљава длака и кожа као и измет и урин 

извор су непријатних мириса.  

 

ЕСТЕТСКИ – лепши изглед насељених места, како за грађане тако и за туристе. 

 

ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА - хумано поступање са животињама 

је мера у интересу и људи и животиња. 

Примарно предаторство. Пси луталице нападају и убијају ситне дивље и домаће 

животиње.  

Секундарно предаторство (стрвинарство). Пси луталице лишени бриге и надзора 

налазе извор хране у лешинама угинулих животиња чијим развлачењем шире заразне 

болести.  

Компетенција за отворен простор. Пси луталице настањују и заузимају јавне 

површине и нападом на псе познатих власника штите своје станиште.  
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ЕДУКАТИВНИ –програме намењене подизању укупне свести грађана, нарочито 

деце о проблемима напуштених животиња. 

 

 

Због свега наведеног, кључне превентивне мере за смањење популације паса и штета 

које оне наносе су:  

1. примена важећих Законских решења,  

2. увођење стимулативних мера за стерилизацију, вакцинацију и обележавање паса,  

3. сагледавање могућности за изградњу прихватилишта на својој територији,  

4. подизање радних капацитета Служби.  

 

Применом ових одредби у пракси, стичу се услови за санкционисање несавесних и 

неодговорних власника кућних љубимаца, који продукују проблем. Такође је 

потребно повећати хигијену у насељеним местима, како би се смањила могућност 

прехрањивања напуштених паса на улици који могу да буду агресивни, што је 

потенцијална опасност за људе, децу и домаће животиње.  

У циљу спровођења наведених превентивних мера, први корак локалне самоуправе је 

израда и усвајања Програма контроле и смањења популације напуштених 

животиња на територији општине Бела Црква у складу са специфичностима 

средине. 
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6. Садашње стање  

 

Основни разлог настанка и сталног увећавања овог проблема је неодговорно 

власништво и законска регулатива која исто не кажњава. Полазећи од извршених 

анализа и утврђених околности и чињеница, постојеће стање карактеришу следећи 

проблеми и резултати: 

 

1) Непоштовање важећих прописа који се односе на држање и заштиту домаћих 

животиња, посебно „кућних љубимаца“, односно неизвршавање обавеза власника 

паса и мачака и неадекватна контрола спровођења прописа. 

Проблеми који се намећу у овом тренутку слични су проблемима из претходних 

периода, а односе се пре свега на мере спровођења позитивних правних прописа у 

свакодневној пракси. До скора, недостатак адекватних законских и подзаконских 

оквира није пружао јединици локалне самоуправе велики степен самосталности у 

спровођењу истих.  

Нови законски оквири локалној самоуправи дају већу аутономију као и могућност 

спровођења озбиљне казнене политике, ангажовањем комуналне инспекције и 

републичке ветеринарске инспекције остварују се реални предуслови да се 

примене мере санкција према свим странама које се не придржавају прописа из 

ове области. 

 

2) Непостојање јединственог регистра власника и држалаца паса и мачака, као и 

одговарајућег начина обележавања, односно идентификације и регистрације 

паса и мачака познатих власника (Светска здравствена организација је утврдила да 

величина популације паса у свету износи 10% популације становника, а да од тог 

броја 75% чине невласнички пси). 

Израда јединственог регистра власника и држалаца паса и мачака. 

 

3) Немарност грађана у погледу начина и места одлагања отпадних материја које 

могу послужити као храна напуштеним псима и мачкама, а чиме се обезбеђују 

услови за њихов опстанак и одржавање; 

На популацију паса и мачака који живе на улици утиче више фактора, од којих су 

најважнији следећи: доступност воде и хране, постојање склоништа, као и понашање 

људи и њихови ставови. Грађани који својом вољом хране напуштене псе и мачке на 

јавним површинама подстичу се да за храњење бирају адекватна места и да притом не 

стварају комунални неред. 

Едукација грађана подразумева и указивање на адекватно одлагање комуналног 

отпада, нарочито оног који би могао да послужи као храна напуштеним животињама. 

 

4) Власници паса показују изразити немар и не заинтересованост да поштују 

обавезе у погледу начина извођења паса или забране њиховог увођења на 

одређене површине и објекте, као и обавезе да површине које пас загади без 

одлагања очисте; 

Примена казнених одредби из Одлуке о условима за држање и заштите домаћих 

животиња („Сл. лист Општине Бела Црква“ бр.7/2009); 

 

5) Не постоји јединствена база података о стерилисаним псима и мачкама 

познатих власника, као што недостају и подаци о укупном броју паса и мачака 

познатих власника, њиховој расној, полној и старосној структури; 

Направити јединствену базу на нивоу Оштине Бела Црква. 
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6) Стерилизација напуштених паса и мачака на територији општине није се 

обављала на систематски и организован начин због недостатка јединствене базе 

података о укупном броју стерилисаних напуштених паса на територији целе 

општине. 

Израда плана уз обезбеђивање финансијских и људских капацитета. 

 

7) Постоје локације на којима живе чопори напуштених паса о којима се старају 

појединци, заштитници ових животиња, без икаквог надзора над њиховим 

здравственим стањем и бројности; не постоје подаци о броју напуштених паса и 

мачака о којима се старају удружења за заштиту животиња и грађани као појединци; 

Решавање ове проблематике подразумева дуготрајан процес, који је условљен 

сарадњом са удружењима и појединцима који својевољно брину о напуштеним псима 

и мачкама, која треба бити заснована на реалном и ширем сагледавању ситуације, 

имајући у виду и грађане и животиње. 

 

8) Низак општи образовни ниво и свест грађана у погледу епидемиолошких, 

епизоотиолошких, еколошких и естетских проблема проузрокованих 

неодговарајућим начином држања паса и мачака или одлагањем органских 

отпадних материја и присуством напуштених паса; 

Степен општег образовања широке популације грађана врло тешко се мења, међутим 

присуством ове теме у медијима широка популација се усмерава на проблематику 

примећено је да долази до повећања броја интервенција после сваког гостовања 

надлежних на телевизији или радију. Поред едукације грађана која подразумева и 

обраћање путем медија, примена санкција према неодговорним појединцима имаће 

највећи утицај на промене у ставовима и понашању грађана. 

 

9) Не постоји јединствени систем идентификације паса и мачака и грађани 

самовољно обележавају псе, чиме се омета рад на планирању програма мера за 

контролу популације напуштених паса; 

Од 2006. године, уведен је систем трајног обележавања паса микрочиповањем. Нови 

Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака (,,Сл. гласник РС” 

број 23/12)  који уводи и обавезу трајног обележавања мачака микрочиповањем.  

Овај систем је веома једноставан, није болан и осим у ретким случајевима, трајног је 

карактера. 

Одређени број напуштених паса који живе на улици регистрован је на појединце и 

удружења и регистрован у бази власничких паса. Неопходно је да се уреди 

евиденција напуштених паса и да се започне рад на евиденцији напуштених мачака. 

 

10) Раније није постојао јединствени регистар удружења за заштиту животиња 

која раде у јавном интересу на решавању проблема напуштених паса и мачака, 
нити плански програм сарадње органа локалне самоуправе са овим удружењима (зато 

нема података која су удружења активна, у којим општинама и које напуштене псе 

штите и на који начин и сл); 

- У овом тренутнку постоји јединствени регистар удружења у Агенцији за привредне 

регистре. Деловање тих удружења је различитог обима те је и ограничавање њиховог 

деловања на терену било скоро немогуће уврстити у неку шаблонску поделу (осим 

уколико су у питању удружења која имају сопствене азиле). Усвајање Програма 

допринеће уређивању области сарадње органа локалне самоуправе са удружењима и 

појединцима који брину о напуштеним псима и мачкама на територијиОпштине Бела 

Црква. 
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11) Раније нису постојали подаци о ветеринарским организацијама (ветеринарске 

амбуланте, станице и клинике) спремним да се укључе у решавање проблема 

напуштених паса и мачака применом програма стерилизације; 

Направити списак приватних амбуланти које би се укључиле у процес.  

 

12) Раније није постојало одговорно тело за планирање, усвајање и спровођење 

Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на 

тероторији Општине Бела Црква. Дефинисање одговорног тела. 

 

13) Није обављено истраживање јавног мњења у односу на присуство 

напуштених паса и мачака, као и проблеме и последице њиховог задржавања на 

јавним градским и сеоским површинама; 

Неопходно је у што скорије време извршити испитивање јавног мнења на присуство 

напуштених паса и мачака на улицама. 

 

14) Не постоји организована служба која би обављала стални надзор над 

популацијом напуштених паса и пратила динамику, односно промене њиховог 

броја, као и категорије напуштених паса и узроке промене њиховог броја, ради 

утврђивања приоритета у начину решавања проблема смањења бројности; 

Комисија стоји на становишту да није неопходна стална служба и стални надзор у 

оквиру посебне службе, већ се у ту сврху повремено могу ангажовати трећа лица која 

ће утврдити бројност, миграције и стање популације напуштених паса и мачака на 

територији општине.  

 

15) Раније није постојао јединствени центар за оглашавање власника изгубљених 

паса и мачака и других потребних информација; 

Интернет презентација садржаће у једном свом делу и страницу која служи за 

оглашавање власника изгубљених паса и мачака, као и страницу посвећену усвајању 

напуштених паса и мачака. 

 

16) Раније није постојао конзистентан и адекватан однос са јавношћу, односно 

систем информисања јавности и едукације; 
Створени су услови како за едукацију, тако и за константно информисање јавности, а 

планирано повећање капацитета омогућиће брже реаговање службе и стварање 

јасније слике о раду службе у јавности.  

Започети едукацију деце предшколског узраста у сарадњи са НВО. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

 

 

 

7. Предлог решења 

 

Програм се састоји из шест фаза које се могу третирати као одвојени пројекти. 

Реализацији свих пројеката треба да претходе усвајање пратећих одлука надлежних 

органа општине и синхронизација напора надлежних општинских служби као и 

заинтересованих удружења грађана за реализацију Програма. 

 

1.   Разматрање идеје о изградњи или адаптацији простора за прихватилишта; 

2.  Пројекат масовног третмана власничких паса/мачака (вакцинација, чиповање и   

стерилизација); 

3. Пројекат масовног третмана невласничких паса/мачака (чиповање, стерилизација и    

вакцинација против беснила); 

4.   Пројекат информисања и едукације грађана; 

5.   Пројекат удомљавања и усвајања напуштених паса/ мачака; 

6. Пројекат санкционисања неодговорних власника у сарадњи са Комуналном 

инспекцијом, ветеринарском инспекцијом и ветеринсрским инспекцијским 

службама. 

 

8. Елементи програма 

8.1.  Збрињавање напуштених паса и мачакa 

 

Општина је на својој територији донела одлуку о формирању зоохигијенске  службе. 

Одлуком су послови организовања зоохигијенске служне поверени ЈП дирекција за 

изградњу Општине Бела Црква.  

ЈП дирекција за изградњу Општине Бела Црква ради обављања наведених послова а 

на основу повитивне законске регулатуве, склопиће одговарајуће уговоре са 

овлашћеним огранизацијама и службама.  

 

Хватање напуштених животиња на јавним површинама општине обавља овлаћена 

организација, а у циљу смањења популације напуштених животиња на јавним 

површинама. 

Напуштене животиње се хватају савременим методама и средствима, на начин који ће 

изазвани најмањи ниво страха, бола и стреса код животиње која се хвата. Након 

хватања напуштених животиња које су се налазиле на јавним површинама, исте се 

транспортују до прихватилишта на начин и у складу са законским одредбама. 

 

Животиње које су напуштене и које се обрађују по овом Програму биће евидентиране 

у бази података о напуштеним псима и мачкама коју има ЈП. 

У прихватилишту се са напуштеним животињама поступа у скалду са законом и 

добром ветеринарском праксом. 

Све напуштене животиње, које су доведене од стране овлашћене организације у 

прихватилишту морају бити клинички прегледане. У колико се установи било какво 

оболење, такве животиње се, у складу са проценом доктора ветеринарске медицине, 

подвргавају медицинском третману до излечења. 

Све напуштене животиње, које су доведене у прихватилиште, а за које је клиничким 

прегледом констатовано да су здраве, морају се подвргнути стерилизацији, 

дехелминтизацији, антирабичној заштити, вакцинацији против инфективних болести, 

трајно обележити микрочипом и видно обележити најприкладнијом могућом 

методом. 
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Ако је животиња агресивна, изузетно стара, ирепарабилно повређена или неизлечиво 

болесна, а по одлуци одговорног лица, доктора ветеринарске медицине, таква 

животиња се може трајно задржати у прихватилишту или лишити живота у складу са 

законом. 

Одлуку о лишавању живота животиње мора да прати медицинска документација која 

оправдава еутаназију. 

Сваки пас и мачка пронађени како се слободно, без надзора власника, крећу јавним 

површинама сматрају се изгубљеним животињама до истека 72 сата од увођења у 

прихватилиште. 

Једини валидан доказ власништва над животињом представља обележеност 

животиње (тетоважа, микрочип) или приложени пасош животиње уз писмену изјаву 

власника. 

У складу са Законом о добробити животиња, по истеку 30-ог дана боравка у 

прихватилишту, уколико се животињи, псу или мачки, не пронађе власник, односно 

ако се не збрине на други начин, са њом се може поступити у складу са Програмом. 

 
Када се са напуштеном животињом поступи у складу са Ставом 10, а у колико није 

агресивна, изузетно стара, ирепарабилно повређена или неизлечиво болесна, таква 

животиња се може вратити на локацију на којој ју је ухватили. 

 

После враћања животиње на локацију са које је доведена на обраду по Програму, 

власнички статус животиње се мења. Таква животиња добија статус власништво 

Општине са територје са које је ухваћена.  

 

 

8.2. Усвајање и удомљавање 

 

Усвајање, односно удомљавање, животиње представља најхуманији начин 

збрињавања којим се напуштеним псима и мачакама обезбеђује трајни дом. 

Пси и мачке који се дају на усвајање морају бити клинички здрави, стерилисани, 

вакцинисани против беснила и очишћени од цревних паразита. 

Лице које усваја пса или мачку из прихватилишта (у даљем тексту Усвојитељ) 

приликом усвајања животиње закључује са Установом уговор о усвајању животиње, 

којим су регулисана права, обавезе и међусобни односи. 

Приликом усвајања, пас или мачка се региструје на име Усвојитеља, а подаци се 

уносе у јединствену базу података VetUp (Регистар паса и мачака), у складу са 

прописима. 

Лице које жели да удоми напуштеног пса или мачку који борави на јавној површини, 

а који су обележени и евидентирани у бази о напуштеним животињама, коју води 

Установа, било да јесте или није под надзором евидентираног физичког лица, 

приликом удомљавања треба да закључи са Установом уговор о удомљавању 

животиње, чиме доприноси смањењу и праћењу популације напуштених животиња на 

најодговорнији начин. 

У складу са позитивним правним прописима односно ценовником Установе, новом 

власнику, приликом усвајања, односно удомљавања животиње, се наплаћују 

трошкови које повлачи издавање пасоша за животињу. 
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8.3. Невладине организације 

 

Невладине организације (НВО) кроз своје активности, које се односе на едукацију 

грађана, промовисање одговорног власништва и организацију удомљавања 

напуштених животиња, доприносе да грађани боље разумеју проблем напуштених 

животиња, чиме на најбољи начин доприносе успешној реализацији Програма. 

Међусобна сарадња и активности НВО треба да буду усмерене ка свим грађанима, на 

начин најширег сагледавања реалне ситуације, превасходно узимајући у обзир 

безбедност и људи и животиња. 

 

8.4. Едукација 

 

Едукација представља један од кључних сегмената контроле бројности напуштених 

паса и мачака и једну од најважнијих мера против напуштања кућних љубимаца. 

Све генерације грађана треба да буду обухваћене едукацијом, с тим што је приступ 

прилагођен узрасту (разликују се начини едуковања деце предшколског и школског 

узраста, средњошколаца, одраслих лица), а посебно власници паса и мачака, доктори 

ветеринарске медицине, представници медија, те лица која брину о напуштеним 

псима и мачкама. 

Едукација власника паса и мачака подразумева њихово информисање о потребама и 

заштити добробити њихових кућних љубимаца, као и законским обавезама власника 

(одредбе Закона о ветеринарству и Закона о добробити животиња, као и свих 

релевантних градских прописа). 

Едукација власника треба првенствено да подстиче њихову већу одговорност, да би 

се смањила учесталост напуштања кућних љубимаца, али мора бити и усмерена ка 

бризи о псима и мачкама, понашању животиња и превенцији уједа. 

Ветеринарске организације (амбуланте, станице и клинике) са стручне стране врше 

едукацију грађана промовишући одговорно власништво, а нарочито превентивне 

мере усмерене ка нежељеној репродукцији кућних љубимаца и треба да имају главну 

улогу у превенцији и бризи о добробити животиња, као и да буду укључене у 

контролу популације паса и мачака, координишући своје активности са надлежним 

градским и државним институцијама. 

Доктори ветеринарске медицине као стручна лица треба да промовишу стерилизацију 

кућних љубимаца, паса и мачака, као основу одговорног власништва која, 

спречавањем нежељене репродукције кућних љубимаца, у врло кратком временском 

периоду доводи до смањења бројности популације напуштених паса и мачака. 

 
9. Финансијски план 

Потребна финасијска средства 

 

За реализацију овог Програма је потребно обезбедити посебна финансијска средства. 

Буџетом Општине Бела Црква за 2017. годину обезбедиће се неопходна средства  која 

ће се искористити најрационалније у циљу успостављања контроле и смањења 

популације напуштених паса и мачака на територији Општине Бела Црква. 

Програм биће предвиђена средства за третирање невласничких паса: 

дехелминтизација спољашњих и унутрашњих паразита, вакцинисање против беснила, 

чипирање ако јединка већ није чипована, стерилизација мушких јединки (клинички 

преглед са постоперативним третманом и давањем одговарајуће терапије), 

стерилизација женки (клинички преглед са постоперативним третманом и давањем 

одговарајуће терапије) и еутаназија неизлечиво болесних јединки, неизлечиво 
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повређених јединки, телесно деформисаних, патолошки онеспо-собљених чији 

опоравак није могућ, старих јединки са отказаним појединим животним функцијама, 

агресивних јединке које није могуће социјализовати. 

 

Програм такође предвиђа и третирање власничких паса пре свега бесплатним 

вакцинисањем, стерилизацијом и чипвањем ради касније лаког утврђеивања власника 

у случај да се тај пас нађе на улици. С обзиром да је тешко утврдити број јединки по 

једној од позиција, потребно је предвидети могућност преливања средстава из једне у 

другу позицију, што ће зависити од приоритета који се буде утврдио. 

 

 
 

Ред. 

бр. 

Активност Јед. мере количина Цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-ом 

Цена са ПДВ-

ом 

Укупно цена 

са ПДВ-ом и 

количинама  

1. Aнгажовање екипа на 

хватању паса луталица и 

транспорт ухваћених 

јединки до прихватилишта 

км      

2. Транспорт ухваћених 

јединки односно повратак 

на станиште 

км      

3. Третман невласничких јединки  
3.1. Дехелминтизација 

спољашњих и унутрашњих 

паразита 

јединка      

3.2. Вакцинисање против 

беснила 

јединка       

3.3. Чипирање ако јединка већ 

није чипована 

јединка       

3.4. Еутаназија неизлечиво 

болесних јединки, 

неизлечиво повређених 

јединки, телесно 

деформисаних, патолошки 

онеспо-собљених чији 

опоравак није могућ, старих 

јединки са отказаним 

појединим животним 

функцијама, агресивних 

јединке које није могуће 

социјализовати 

јединка       

3.5. Стерилизација мушких 

јединки (клинички преглед 

са постоперативним 

третманом и давањем 

јединка       

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ_4uDzInPAhWJXhQKHYsrB90QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcestitke.indeksdizajn.com%2Fcestitke%2F%25C5%25BEivotinje&psig=AFQjCNFEcYKP2N_hsP5TRCV20vAp8CsPDg&ust=1473761374172383
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одговарајуће терапије) 

3.6. Стерилизација женки 

(клинички преглед са 

постоперативним третманом 

и давањем одговарајуће 

терапије)  

јединка       

3.7. Опсервација паса после 

уједа 

јединка       

4. Удомљавање јединки за 

које се искаже жеља 

(постављањем линка или 

одељка на интернет 

страници општине са 

фотографијама и основним 

подацима о псу који се може 

удомити) 

 

јединка       

5. Третман власничких јединки  
 

5.1. 
Дехелминтизација 

спољашњих и унутрашњих 

паразита 

јединка      

5.2. Вакцинисање против 

беснила 

јединка       

5.3. Стерилизација мушких 

јединки (клинички преглед 

са постоперативним 

третманом и давањем 

одговарајуће терапије) 

јединка       

5.4. Стерилизација женки 

(клинички преглед са 

постоперативним третманом 

и давањем одговарајуће 

терапије)  

јединка       

5.5. Обележавање - чиповање 

паса (издавање пасоша) 

јединка       

6. Штампање 

информативних флајера  

 

ком. 

     

 укупно   

 

 

Средства ће се обезбедити из: 

1. Буџета Општине Бела Црква; 

2. Средства из донација, фондова и сл. 

 

Акционим планом биће прецизније дефинисан буџет на основу срдстава опредељених 

буџетом општине.   
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10. Предлог динамике, спровођење и праћење реализације програма 

 

Обзиром на садашње стање, обимност проблематике и материјалне могућности 

предлажемо да се реализација Програма изведе у фазама. 

Код фазног решавања треба строго водити рачуна о приоритетима и законским 

обавезама. 

Након пет година примене овог Програма очекују се резултати стабилизације 

популације напуштених паса и мачака, а након десет година њихова стабилизација. 

 

Извештавање о спровођењу Програма вршиће се два пута у току једне године, 

подношењем извештаја ЈП дирекције за изградњу Општине Бела Црква, доносиоцу 

Програма. 

 
11. План смањења броја уједа 

 

Уједи паса представљају озбиљан проблем за јавно здравље сваке локалне 

самоуправе. Жртвама уједа не наноси се само физичка штета, него и емоционална и 

психолошка. Ризику уједа су најизложенија мала деца, старији људи, као и радници 

комуналних предузећа, радници поште и други који због природе свог посла могу 

доћи у контакт са власничким и невласничким псима. 

Без обзира на добро планиране стратегије које се спроводе, повреде нанесене од 

стране паса никада се не могу свести на нулу, самим тим што је саживот људи и паса 

неодвојива целина у урбаним деловима сваког града. 

Зато је потребно планирати проактивни приступ решавању овог проблема, који ће у 

себи садржати све степене превенције, од обуке предшколске и школске деце, до 

едукације становништва и радника јавних установа, који због природе свог посла 

могу бити директно угрожени. 

 

11.1. Анализа проблема 

 

Пси деле најближу човекову околину преко 12 000 година, и постали су саставни део 

свакодневнице сваке културе и сваке земље. Пси су у ранијим временима служили 

пре свега за заштиту куће и људи и као асистенција у лову, а много мање као неко на 

кога се човек и психолошки ослањао. 

Временом је тај међусобни однос прерастао обичну употребну вредност и пас је 

постао најбољи човеков пријатељ. Међутим, то пријатељство се веома често, 

поготово у урбаним срединама завршава напуштањем паса који постају терет у 

свакодневном животу. Пас који се изненада нађе напуштен, уз преживљавање 

емотивног стреса, долази у ситуацију да се свакодневно бори за свој опстанак. Борба 

за опстанак, како код људи, тако и код животиња, смањује ниво толеранције на 

спољне надражаје, и повећава агресивност. 

 

11.1.1. Једно од најчешћих питања које се поставља јесте које су то расе паса 

агресивне и уједљиве. Ниједна анализа која је урађена у свету није показала да 

постоји специфично уједљива раса и скоро да је једнак број уједа паса мешанаца, као 

и расних паса. Оно што су анализе показале јесте да 80% мушких јединки показује 

повећану агресивност, а да више од 70% уједа отпада на мушке јединке које нису 

кастриране. Такође подједнако уједају и мале и велике расе паса, а најчешћи уједи се 

дешавају код куће или у пријатељском окружењу или игри са познатим псом.  
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Међутим, како код нас, тако и у свету, не постоје тачни подаци о уједима јер се многи 

инциденти не пријављују, поготову ако се ради о малим повредама, или о повредама 

које са настале у игри са пријатељским псом. 

 

11.1.2. План који треба да донесе локална самоуправа подразумева пре свега 

мултидисциплинарни приступ, а тај приступ је могуће мењати у односу на потребе 

локалне заједнице. С обзиром да јединице локалне самоуправе троше огромна 

средства на исплату оштећених, потребно је преусмерити бар делимична средства на 

решавање проблема уједа, тако да се издаци који одлазе на одштете смање на 

минимум, а самим тим и осигура спровођење оваквог плана који ће смањити ризик од 

повреда грађана. Потребно је пре свега детерминисати које су потребе и могућности 

локалне самоуправе у сагледавању проблема, одредити изворе финансирања 

програма и обучити едукаторе који ће програме спроводити. Такође је потребно 

препознати потенцијална кризна места сваког програма и на који начин је могуће да 

се превазиђу у пракси. При свему томе, потребно је подржати јавни интерес за 

доношење оваквог плана, као приоритетне. 

 

11.1.3. Од велике важности је и подршка свих структура које су на власти, а такође и 

Министарстава пољопривреде и заштите животне средине - Управе за ветерину, као и 

Министарства здравља, која би требало да равноправно учествују у решавању овог 

проблема. Правци деловања ових министарстава би пре свега требало да се огледају у 

доношењу нових прописа из ове области који би омогућили ефикаснију контролу 

власничких паса и проширили ингеренције локалних самоуправа у смислу контроле 

власничких животиња. Представници власти и званичници ових министарстава би у 

сваком тренутку требало да дају подршку оваквом плану. 

 

11.1.4. Такође је потребно идентификовати све структуре које могу помоћи у 

спровођењу плана, од медијских кућа до невладиних организација. Идентификација 

невладиних организација које би биле у могућности да пруже директан допринос 

спровођењу овог плана на терену вероватно је један од кључних делова који би 

омогућили његово успешно спровођење. 

 

11.1.5. Потреба за формирањем радног тела које би координисало све горе наведене 

факторе у решавању овог проблема од есенцијалне је важности. Овакво тело би се 

пре свега бавило следећим пословима: 

 

 

А) координацијом свих учесника који спроводе план; 

Б) развијањем и доношењем акционог плана; 

Ц) јавном подршком плана (медији, едукација); 

Д) предлозима нових законских решења; 

Е) анализом података о уједима паса, и најчешћим изворима инцидената; 

Ф) идентификацијом финансијских извора и људских ресурса за спровођење плана; 

Г) идентификацијом инфраструктуре за спровођење плана. 
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11.2. План 

 

План превенције уједа паса садржи све оне мере које су потребне да би се смањио 

број уједа на нивоу једне локалне самоуправе. Те мере су свеобухватне и односе се 

пре свега на упознавање околности и узрока у којима пси наносе повреде, а такође и 

на обуку и спровођење разних облика програма код становништва. Наравно, један 

такав свеобухватан програм потребно је спроводити континуирано, са циљем да се 

број уједа спусти испод један ујед на хиљаду становника. 

Основни принципи оваквог плана јесу: 

1. Људство обучено да на терену препозна проблематику везану за уједе паса;  

2. Регистрација свих паса који живе на подручју одређене локалне самоуправе; 

3. Доношење локалних одлука о извођењу и држању паса; 

4. Испитивање сваког инцидента и уједа пса; 

5. Контрола паса који се слободно крећу и излазе сами без надзора власника; 

6. Успостављање карантина за псе који нанесу повреду; 

7. Сакупљање свих релевантних података и њихова анализа; 

8. Едукација о одговорном власништву; 

9. Контрола опасних животиња и контрола ”опасних“ - ризичних власника; 

10. Контрола власничких животиња у смислу извршених вакцинација, пре свега 

против беснила; 

11. Координација свих учесника у спровођењу плана; 

12. Континуирано спровођење свих мера. 

 

Сваки од ових дванаест принципа садржи одређене мере које би се спроводиле, а које 

би све заједно дале резултате у смањењу броја уједа. 

Једна од најбитнијих мера јесте доношење правилника о опасним псима и њихова 

идентификација на терену, као и идентификација власника који имају такву врсту 

паса. Такав правилник је усвојен на нивоу републике (Правилник о начину држања 

паса који могу представљати опасност за околину усвојен је у септембру 2010. 

године), али се мора омогућити и доношење сличних правилника и у оквиру 

локалних самоуправа, које би морале да имају слободу да такве одлуке прилагоде 

локалним приликама. 

Одређене расе паса (стафордски теријер, пит бул теријер, мастиф, дого аргентино, 

неке овчарске расе) идентификоване су као расе које су уједљиве. Већина људи би на 

питање о опасним псима набројала управо ове расе. Оваква идентификација, због тога 

што носи веома озбиљне импликације по те расе и њихове власнике, мора бити веома 

добро регулисана законима и подзаконским актима. 

Треба нагласити и веома важну улогу ветеринарске струке у превенцији уједа паса и у 

едукацији. Доктори ветеринарске медицине укључени у реализацију плана морали би 

да буду лиценцирани и обучени да препознају проблематику везану за инциденте и 

понашање паса у одређеним приликама. Због тога морају бити успостављени 

програми који ће упућивати и обучавати докторе ветеринарске медицине за 

препознавање типичног и атипичног понашања паса, а који ће моћи такође да 

понашање пса повежу са понашањем власника тих паса. Тако обучени доктори 

ветеринарске медицине моћи ће да укажу власницима паса на необично понашање 

њихових љубимаца, а такође и да реалистички сведу очекивања власника у смислу 

онога што њихов пас може или не може у интеракцији са спољним светом и  

укућанима. Обучени доктори ветеринарске медицине би такође имали и незамењиву 

улогу при удомљавању паса и процени понашања паса у прихватилиштима. 
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Један од најважних аспеката плана јесте и обука деце. Већина деце без страха прилази 

животињама, али су деца понекад бучна и склона наглим покретима, што свака 

животиња може да протумачи као напад или неку врсту угрожавања. Анализама је 

потребно утврдити у којим узрастима деца највише страдају од уједа паса и у којим 

ситуацијама. Обуку деце треба започети у најранијим узрастима, пре свега код 

предшколске деце која ће ускоро кренути у школу и бити мање под надзором 

родитеља.  
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12. Образложење 

 

Чланом 54. став 1. Закона о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр. 41/09) 

предвиђено је да су органи јединица локалне самоуправе дужни да израде и спроводе 

програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака према 

специфичностима средине. 

На територији општине проблем напуштених паса и мачака представља тему о којој 

се расправља више година, а која је кулминирала значајним одштетним износима на 

рачун општинског буџета.  

На решавање ове проблематике у ранијим периодима нису предузимани значајнији 

дугорочни и адекватни кораци. 

 Општина Бела Црква је израдила Програм који се дефинишу начела, циљеви и мере 

за решавање проблема са невласничким псима и мачкама на територији општине. 

 

Сходно томе, створени су услови за доношење конкретних аката који још конкретније 

дефинишу начине решавања проблема са напуштеним псима и мачкама, очекујући у 

наредном периоду одговарајућу подршку и у законским решењима, а све у циљу 

смањења популације напуштених паса и мачака и њене адекватне контроле и 

одржавања у границама пројектоване бројности. 

Анализирајући предходно и сагледавајући тренутно стање проблема са напуштеним 

псима и мачкама, и узимајући у обзир специфичности средина на целој територији 

општине, израђен је „Програм контроле и смањења популације напуштених паса и 

мачака на територији Општине Бела Црква“, сачињен од међусобно повезаних целина 

које дефинишу основна начела, циљеве, разлоге за примену, преглед стања, предлог 

решења, одредбе, финансијски план, план смањења броја уједа, динамику спровођења 

и праћење реализације. 
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13. Закључак 

 

Изграња азил односно прихватилишта за псе и остале напуштене животиње 

предвиђено је стратегијом одрживог развоја општине Бела Црква до 2018. године.   

Програм смањења број напуштених животиња почети спроводити у пракси. 

 

Извршити измену постојећих одлука које се односе на услове за држање домаћих 

животиња, и третирања власничких и невласничких паса/мачака у смислу: 

 

•   да ће делатност хватања уличних паса и мачака обављати, овлашћена фирма која 

испуњава све законом предвиђене услове. 

 

• да ће зоохигијенска служба ухваћене псе/мачке збринути у карантин 

прихватилишта, након што изврши микрочиповање (које по Закону о ветеринарству 

иде о трошку општинског буџета ако је власник познат онда о трошку власника), и 

обавезну антирабичну вакцинацију (која иде по Закону о ветеринатрству о трошку 

републичког буџета), чишћење од ендо-ектопаразита (ако је власник непознат о 

трошку општинског буџета или ако је власник познат, о трошку власника). 

 

• Након 10 дана проведених у карантину где их редовито хране, чисте и дезинфикују 

простор, радници зоохигијенске службе и активисти организације за заштиту 

животиња, а ветеринар их свакодневно обилази и уписује објективни статус сваког 

пса/мачке у књигу: Објективни статус паса/мачака у карантину. 

 

• Након истека 10 дана боравка у карантину ветеринарска служба стерилише 

псе/мачке, након 10 дана опоравка од оперативног захвата пси и мачке се враћају са 

локације са које су ухваћени. 

 

• Одмах по збрињавању у карантин, након хватања, ветеринар и/или ветеринарски 

техничар оне ветеринарске службе с којом зоохигијенска служба има уговор, 

прегледаће пса/мачку, уписати објективни статус у књигу- протокол Објективног 

статуса паса/мачака и очитати евентуално присуство микрочипа, те ће увидом у 

Централни регистар паса Републике Србије одмах сазнати адресу и број телефона 

власника микрочипованог пса и контактирати га. Власник ће или доћи да преузме пса 

или дати писану изјаву да не жели више бити власник, чиме се ово лице ставља на 

списак лица која су дужна уплаћивати на жиро рачун зоохигијенске службе месечну 

суму новца на име плаћања збрињавања- издржавања пса којег власник не жели или 

не може вратити својој кући - што је у складу са Законом о добробити животиња. 

Било да преузме пса/мачку, или да га се одрекне – грађанин се не може одрећи 

обавезе финансирања издржавања - републички ветеринарски инспектор дужан је 

(службена дужност) поднети прекршајну пријаву против оног лица чијег пса на улици 

ухвати зоохигијенска служба, а да то лице нема потврду да је огласило нестанак свог 

пса-мачке у законском року путем овлашћених органа. 

 

• да ће зоохигијенска служба у сарадњи са организацијом за заштиту животиња 

користећи медије обавештавати грађане о псима/мачкама који се налазе у карантину 

прихватилишта, као и о микрочипованим – стерилисаним од паразита очишћеним  

псима/мачкама, који су спремни за корисно реудомљавање и да ће вршити едукацију 

грађана о пожељном односу према животињама. 
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• да ће се, паралелно са стерилизацијом власничких и невласничких паса која се има 

одвијати о трошку буџета општине, по уговору са ветеринарским службама. 

 

Потребно је ускладити скупштинске одлуке за све поменуте активности као и 

унапредити службе како би по доношењу скупштинске одлуке иста могле применити. 

 

На тај начин: 

 

1. Склањањем паса/мачака са јавних површина, елиминише се опасност од уједања 

грађана и плаћање одшететних захтева уједеним грађанима, нестаје, те као ставка, 

која оптерећује буџет Општине. 

 

2. Стерилизацијом власничких и невласничких паса/мачака ставља се под контролу и 

смањује се бројност полулације паса/мачака без њиховог убијања – које је у Србији 

забрањено (Закон о ветеринарству, Закон о заштити добробити, Кривични закон). 

 

3. Микрочиповањем свих паса/мачака нестаје појам непознати власник, те се 

одговорност према животињама као и одговорност према евентуано уједеним 

грађанима преноси на стварног власника пса/мачке. 

 

4. Антирабичном вакцинацијом свих паса/мачака нестаје опасност од ширења 

рабиеса, 100% смртоносне антропозоонозе. 

 

5. Едукацијом грађана свих узраста у вези правилног односа према животињама 

смањује се склоност ка агресивном понашању на јавном месту и насиље у породици и 

подстиче саосећајност и одговорност према другоме. 

 

6. Усвајање и реализација овог Програма допринеће да се на прогресиван, а изнад 

свега хуман начин промени однос према напуштеним животињама, а самим тим и 

слика о нама пред јавношћу. 


