Година 2014 Број 4

Прибој, 23.06.2014. године

Излази по потреби
Рок за рекламацију 10 дана

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 35. став 6. и члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број:
72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 43/13 УС и 50/13 УС), и члана 46. став 1. тачка 6. Статута
општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", број 12/08), Скупштина општине Прибој на седници
одржаној 23.06.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
о измени Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране „Рековићи“ на реци Лим
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се измени Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране
„Рековићи“ на реци Лим (у даљем тексту План).
Члан 2.
Оквирне границе обухвата измене Плана су: плавно подручје хидроелектране између Бањског
потока и ХЕ Потпећ и подручје планираних приступних саобраћајница до хидроелектране.
Границе Плана биће утврђене нацртом Плана.
Члан 3.
План садржи нарочито:
1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
2) детаљну намену земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Члан 4.
Рок израде плана је 12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Средства за израду плана обезбеђују се у буџету општине Прибој, или из других извора, у складу
са законом.
Члан 6.
Обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину.
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Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину, коју је донела Општинска
управа Прибој – Одељење за урбанизам, имовинско-правне и комунално-стамбене послове, број:35016/14 од 15.04.2014. године, саставни је део ове Одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Прибој".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01Број: 350-28 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.
________________
На основу члана 46. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр 91/05, 30/10 и 93/12) и
члана 46. Статута општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр.12/08), Скупштина
општине Прибој на седници одржаној 23.06.2014. године, донела је
Стратегију решавања проблема невласничких паса и мачака
на територији општине Прибој
1. УВОД
Стратегија решавања проблема невласничких паса и мачака на територији општине Прибој,
представља документ који дефинише начела, циљеве и мере које ће у погледу решавања проблема
невласничких паса спроводити општина Прибој.
Циљ ове Стратегије је усаглашавања са новом законском регулативом и потребама актуелног
тренутка. Наиме, област ветерине у Србији озбиљније почиње да се законски уређује у складу са
европским и светским регулативама и стандардима, тек од 2005. Године, доношењем Закона о
ветеринарству.
Уследио је низ законских прописа, укључујући и Закон о добробити животиња, а увођењем члана
269 у Кривични законик, злостављање животиња третира се као кривично дело строго кажњиво и
затвором до три године.
Општина Прибој у спровођењу ове Стратегије руководи се начелом хуманости, комбинује методу
без еутаназије (no kill strategy) и ЦНР методу “ухвати – третирај – пусти” (CNR – Catch-neuter-release), с
посебним освртом на заштиту здравља људи и животиња, и примењује мере едукације, контроле и
санкција према неодговорним власницима чијом небригом и непоштовањем позитивних правних прописа
али и моралних начела директно узрокују повећање броја напуштених паса.
Узимајући у обзир тежину проблема као и чињеницу да се његовим решавањем директно
манипулише субјектом, односно животињом која је у стању да осети патњу, страх, стрес и бол, неопходно
је објективно сагледати све релеванте узроке проблема али и дефинисати мере и методе који ће на
најадекватнији, одржив и хуман начин у временском периоду од 5 до 10 година, интензивног спровођња
Стратегије дати резултате којима ће се:
1. Популација напуштених животиња смањити на прихватљиву меру, не нарушавајући биолошку
равнотежу чијим нарушавањем се може проузроковати раст популације других животињских врста
(мачке, штетни глодари и сл);
2. Одржавање популације у оквиру броја који обезбеђује биолошку равнотежу;
3. Обезбеђивање ухваћеним напуштеним животињама адекватне ветеринарске помоћи укључујући
и лишавање живота на хуман начин, када је то неопходно.
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2. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

1. Правни оквир за спровођење Стратегије
Правни оквир за спровођење Стратегије чине:
1. Закон о добробити животиња
2. Закон о ветеринарству
3. Статут општине Прибој
1.2. Основна начела којима се руководи јединица локалне самоуправе при доношењу Стратегије
1) начело универзалности бола, које подразумева да животиње могу да осете бол, патњу, стрес, страх
и панику, као и обавезу човека да поред очувања врсте брине и о заштити живота и добробити сваке
јединке;
2) 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;
3) начело интегралности, које подразумева да државни органи и органи јединица локалне
самоуправе, у оквиру свог делокруга, обезбеђују интегралну заштиту добробити животиња спровођењем
међусобно усаглашених планова и програма;
4) начело посвећивања пажње добробити животиња, које подразумева да се у свим активностима
које се предузимају у области пољопривреде, сточарства, ветеринарства, промета, истраживања, као и у
другим областима које се на директан или индиректан начин односе на животиње мора посветити пуна
пажња заштити добробити животиња;
5) 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;
6) 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;
7) начело континуитета – програм се наслања на програме, стратегије и пројекте који су израђени,
усвојени и примењивани у овој области;
8) начело свеобухватности – програм се односи на целокупно решавање проблема у вези са држањем
животиња, будући да је неодговоран однос према животињама, њихово неадекватно држање и гајење, као
и напуштање и занемаривање животиња, проблем који у великој мери утиче на повећање броја
напуштених животиња и због чега је потребно предузети мере које би резултирале повећавањем
одговорности власника ових животиња;
9) начело одрживости – програм успоставља систем контроле и смањења популације паса луталица
на територији општине Прибој, који ће трајно решити овај проблем, односно континуирано га
контролисати;
10) начело сарадње – програм се спроводи уз заједничке напоре и сарадњу надлежних државних и
локалних органа, ветеринарских организација, комуналних предузећа и удружења за заштиту животиња.
1. 3. Значење појединачних израза употребљених у овој Стратегији
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) 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;
3) добра ветеринарска пракса јесу принципи професионалног понашања и спровођења система
управљања квалитетом рада субјеката који обављају ветеринарску делатност, у складу са правилима
ветеринарске етике;

3|Страна

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

4) 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;
5) држање животиње јесте смештај, чување, нега и брига о животињама, осим репродукције;
6) егзотична животиња јесте дивља животиња која није аутохтона на територији Републике
Србије;
7) животиња јесте сваки кичмењак који је у стању да осети бол, патњу, страх и стрес;
8) злостављање животиње јесте свако поступање или непоступање са животињама којим се намерно
или из нехата изазива бол, патња, страх, стрес, повреда, нарушава генетска целовитост животиње и
изазива смрт, и то:
- физичко злостављање животиње којим се нарушава физичка целовитост оштећењем ткива и
органа, као што је: батинање, шутирање, бичевање, сексуално насиље, присиљавање на рад или
обуку који превазилазе издржљивост животиње, неодговарајући начини хватања и обуздавања,
спровођење интервенција на животињама супротно позитивним прописима и свесно
репродуковање јединки које пате од наследних болести, ако се оно не врши у огледне сврхе у
складу са законом;
- психичко злостављање животиње којим се нарушава њена психичка целовитост и које може
изазвати или изазива поремећаје у понашању, и то:
- онемогућавање животињи да задовољи своје основне потребе у понашању, да искористи
простор за одмор и заклон, разјаривање животиње применом физичке силе, другим животињама
или надражајима који јој нису својствени, наношење страха, патње и проузроковање осећаја
досаде и несигурности, као и спречавање животиње да успостави социјалну везу са животињама
исте врсте;
9) изгубљена животиња јесте животиња која је напустила власника, односно држаоца, без његове
воље и коју он тражи;
10) лишавање животиње живота јесте поступак којим се животињи одузима живот на начин који
изазива тренутну смрт;
11) 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;
12) кућни љубимац јесте свака животиња која се држи ради дружења;
13) пажња доброг домаћина јесте обезбеђивање услова којима се задовољавају животне потребе
животиње, као што су довољна количина квалитетне хране и воде, простор за кретање, исхрану и
одмор, заклон, микроклиматски и хигијенски услови живота, присуство и контакт са животињама исте
врсте и очување физичке, психичке и генетске целовитости животиње, као што је предузимање и
спровођење превентивних, дијагностичких, хигијенских, терапеутских и других мера ради очувања
здравственог стања животиње и спречавања настанка повреда, болести, стреса, бола, патње, страха и
смрти животиње;
14) поремећај у понашању животиње јесте свако понашање које одступа од понашања већине
припадника исте врсте у условима који погодују врсти и које штети самој животињи, другим
животињама и човеку;
15) прихватилиште за животиње јесте објекат који служи за привремени или трајни смештај
напуштених и изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и згубљеним животињама;
16) репродукција животиње јесте држање, брига и нега животиње ради добијања потомства;
17) технопатија јесте поремећај здравственог стања животиње проузрокован грешкама у процесу
држања, односно репродукције животиње, а који се испољава као физикопатија (болести и повреде) и
етопатија (поремећаји у понашању);
18) стерилизација је хируршки захват, који изводи ветеринар, а подразумева оварихистеректомију
женки и кастрацију мужјака, а примењиваће се у терапеутске сврхе и у сврху контроле популације;
19) хордаши – хордашење је психички поремећај власника, односно држаоца животиња који
неконтролисано сакупљају велики број животиња, чувају их у неодговарајућим условима и на тај начин
из нехата врше психичко и физичко злостављање животиња;

20) старатељ – може бити правно или физичко лице које има пребивалиште на територији
општине Прибој, а које напуштеним животињама у крају у коме живи, обезбеђује исхрану и
ветеринарску негу и који континуирано прати стање популације пре свега напуштених паса
и мачака на територији коју својим активностима покрива;
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3. ОПШТИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ

Општи циљеви „Стратегије за решавање проблема невласничких паса и мачака на територији
општине Прибој“ су:
• Смањење популације паса и мачка луталица;
• Контрола постојеће популације паса и мачака;
• Заштита здравља људи и животиња;
• Промоција одговорног власништва и добробити животиња;
• Поштовање законских и подзаконских аката;
• Прописивање мера стимулације стерилизације и обележавања власничких животиња
ради контроле популације;
• Изградња прихватилишта за смештај напуштених животиња.
3.1. Смањење популације паса и мачка луталица на територији општине Прибој
Смањење популације напуштених паса и мачака на територији општине Прибој је и примарни
циљ Општине. Начин на који ће се поступати са напуштеним животињама је прописан чланом 54.
Закона о добробити животиња, оставља Општини могућност да донесе Програм контроле и смањења
напуштених паса и мачака у односу на специфичност средине.
3. 2. Контрола постојеће популације паса и мачака на територији општине Прибој
Постојећа популација паса и мачака на улицама града у највећој мери представља последицу
неодговорног власништва и неодговорног понашања грађана и немања еколошке свести о одлагању
органског отпада (секундарни извори хране). Такође треба напоменути да је број животиња релативан
и да је веома тешко одредити тачан број стварно напуштених, јер постоји велики број власника паса
који своје кућне љубимце свесно или несвесно пуштају без контроле. Ово доприноси проблему
нежељеног парења а такође и повећава број инцидената у којима ови пси учествују (повећан број уједа
паса). Планом масовне стерилизације и применом No kill и CNR стратегије, тежи се пре свега да се
оствари први корак у спровођењу сваке стратегије, а то је стабилизација уличне популације.
3.3. Заштита здравља људи и животиња
Заштите здравља људи и животиња су нераскидиво повезане. Узимајући у обзир бројна обољења
који имају карактер зооноза (беснило, антракс, бруцелоза, ТБЦ, као и бројне екто и ендо паразитозе),
неопходно је вршити систематске контроле популације како власничких тако и напуштених животиња.
Потребно је вршити и перманентне контроле зелених површина, пре свега у смислу провере
инвадираности ових површина јајима и ларвама ендопаразита. Такође је неопходно уништавати и
инсекте који су вектори разних обољења (крпељи, буве).
3.4. Промоција одговорног власништва и добробити животиња
Имајући у виду да је одговорно власништво темељ решавања проблема напуштених паса и мачака,
неопходно је снажном медијском кампањом, едукацијом, али појачаним и бескомпромисним мерама
контроле и санкцијама, обезбедити смањење напуштања животиња. Континуирана акција у овом смислу
би допринела буђењу свести међу власницима животиња, као и буђењу свести код осталих грађана
о узроцима овог проблема.
3. 5. Поштовање законских и подзаконским аката
Мере контроле и принуде као и забране се морају неизоставно пренети на јединице локалне
самоуправе. Изменама и допунама законских и подзаконских аката мора се дати могућност решавања
проблема тамо где и настаје, пре свега ради веће ефикасности и сузбијања неодговорног понашања.
3.6. Прописивање мера стимулације стерилизације и обележавања власничких животиња ради
контроле популације
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Да би се адекватно контролисала популација паса и мачака луталица, неопходно је извршити
стимулацију стерилизације и чиповања власничких паса и мачака на територији општине Прибој. Ова
мера је предвиђена акционим планом и планом хитних мера. Носилац ове активности је ЈКП „Услуга“
Прибој, а извршилац ће бити изабран јавним позивом за вршење ове врсте ветеринарске делатности.
3.7. Изградња капацитета за смештај напуштених животиња

У циљу смештања напуштених животиња и њиховог адекватног третмана Општина
Прибој ће радити на изградњи прихватилишта за псе. Превасходна намена прихватилишта је
смештај и третман напуштених животиња до њиховог удомљавања, реудомљавања или до
њихове природне
4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ
4.1. Евидентирање свих власничких паса и мачака на територији општине Прибој, евидентерање
свих напуштених паса и мачака као и формирање јединствене базе података у склопу базе
Управе за ветерину (vet up).
Сврсисходност једне свеобухватне, ажурне, и динамички променљиве базе података како
власничких тако и напуштених животиња, незаменљиви је и основни чинилац решавања овог проблема,
како у Прибоју тако и на територији целе Републике Србије.Немогуће је применити парцијално решење
из следећих разлога:
- Миграције (власници, миграције напуштених животиња)
- Неадекватно спровођење контроле, санкционисања, те централизација надлежности
- Непоштовање позитивних правних прописа
- Перманентна злоупотреба и злостављање животиња (шверц, купопродаја, тровања) Формирање
комисије која би укључила у свој рад Министарство пољопривреде, општину Прибој и
Сталну конференцију градова, допринело би униформисаном и лакшем доношењу свих одлука
релевантних за ову проблематику.
4.2. Увођење у правни статус старатеља уличних животиња
Термин старатељ би подразумевао правно или физичко лице које има пребивалиште на
територији општине Прибој, а које напуштеним животињама на територији где живи обезбеђује исхрану
и ветеринарску негу и који континуирано прати стање популације напуштених паса и мачака на својој
територији.
Овакво дефинисање, као и израда јединственог регистра старатеља би у многоме олакшала
контролу напуштене популације, као и њихово кретање у оквиру ареала, што би смањило проблем
неконтролисаних чопора, а довело би да лакшег и бржег уочавања новопридошлих јединки.
4. 3. Увођење и наплата локалне комуналне таксе за држање кућних љубимаца
Одговорност власника животиња представља један од кључних предуслова за смањење
популације напуштених животиња. У вези са тим неопходно је да власници кућних љубимаца једним
делом учествују и у финансирању решења овог проблема. Локална комунална такса би била
дефинисана у односу на статус животиње и пре свега би се обраћала пажња на то да ли је животиња
стерилисана или није. Оваква мера би пре свега утицала на то да се власници определе на меру
стерилизације свог пса или мачке, што би директно помогло смањењу нежељеног парења, и стварању
нежељеног потомства.
Средства од наплате комуналне таксе би се искључиво користила у сврху спровођења стратегије.
4.4. Изградња еколошких зона односно паркова за псе
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У циљу што квалитетнијег спровођења Стратегије, а имајући у виду велику популацију
власничких паса, као и императивне одредбе Закона о добробити животиња, неопходно је обезбедити
места на којима ће се пси слободно кретати. Под слободним кретањем се подразумева истрчавање паса
без поводника и корпе. Битно је нагласити и здравствени аспект оваквих паркова јер ће у многоме бити
олакшана контрола загађивања зелених површина. На оваквим лако контролисаним површинама ће бити
олакшано спровођење мера дезинфекције и дехелминтизације.
4.5. Израда акционог плана, односно програма контроле смањења популације паса и мачака
луталица
На основу стратешких циљева и сагласно елементима који су наведени у овој Стратегији донеће
се Програм контроле и смањења популације паса и мачака луталица на територији општине Прибој.
Програм који усваја Општина Прибој биће заснован на CNR стратегији која подразумева
кастрацију напуштених животиња и њихово трајно обележавање.
4.5.1. ПрограмCNRстратегије
Програм за ограничавање бројности популације уличних паса и мачака заснован је на CNR
(Catch-neuter-release) стратегији.
Процењује се да чак 75% светске популације паса нема власника, а слична је ситуација и с
мачкама. Многе државе сусрећу се с проблемом ограничавања њихове бројности, а приликом израде
програма мора да узима у обзир не само здравље грађана, него и добробит животиња. Светска
организација за здравље животиња (OIE) препоручује да програми контроле бројности популације
уличних животиња морају да се заснивају на хуманим методама, пре свега стерилизацији/кастрацији.
Стратегија “Ухвати-стерилиши-пусти” (CNR, catch-neuter-release) је метод који је уведен као хумана
алтернатива еутаназији, а за ограничавање бројности популације уличних паса и мачака. У Сједињеним
Америчким Државама метод је заживео у касним осамдесетим и раним деведесетим годинама, на нивоу
општина. У новије време овај метод се примењује у источноевропским земљама (Румунија, Бугарска),
медитеранским (Грчка), Малти, Шпанији, у Јужној Америци (Аргентина), у Африци (Сијера Леоне), те
азијским државама (Тајван, Шри Ланка, Бали, Тајланд, Индија, Непал, Бутан)...
Програм који подразумева стерилизацију/кастрацију и вакцинацију након чега се уличне
животиње враћају на станиште где настављају да живе под заштитом старатеља показао је резултате у
наведеним државама.
Због динамике популације неопходно је да се 70% паса у одређеном географском подручју
стерилише у року од 6 месеци. Са 75% стерилисаних јединки, стопа раста популације постаје нула,
након чега се број паса полако и природно смањује. Студија Тање Манхарт о примени CNR стратегије
за уличне псе и мачке на Родосу показује да доследна примена ове стратегије (уз сузбијање узрока
проблема-неодговорног власништва, едукацију и подршку медија) даје позитивне резултате
смањивањем стопе раста уличне популације. Након стерилизације, све животиње су обележене,
вакцинисане, усликане и регистроване. Грађани могу да пријаве долазак нових јединки, након чега и оне
улазе у програм. Грчки Закон о добробити животиња налаже локалним властима да спроводе програме за
хумано решавање проблема који се заснивају на стерилизацији (Члан 12). Уколико их не спроводе,
кажњава их ресорно министарство. У неким местима програме још увек спроводе организације за
заштиту животиња.
TNR се спроводи у свим наведеним државама, а у САД се примењује у многим општинама.
Пошто се мачке хватају у замке, стратегија се назива TNR (trap-neuter-release). Након стерилизације,
мачке добијају вакцине против беснила и заразних болести, а након опоравка се враћају на првобитна
станишта. Обележавају се одсецањем врха увета.Различите студије доказују ефективност TNR у случају
мачака, а студија коју су 2004. године спровели ветеринари из Конетиката показује да је у областима у
којим се спроводи TNR за две године смањен број уличних мачака за 36% и да је једна трећина колонија
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мачака нестала, док се у истом периоду у областима у којима није спровођена TNR популација увећала за
за 47%.
У пракси се TNR показала као успешна у многим општинама у САД које је спроводе. Због тога је
однедавно Национално удружење за контролу животиња (National Animal Control Association, NACA)
почело да подржава TNR. Председник те организације је објаснио да многе општине сматрају да је
овакав начин поступања с уличним мачкама успешнији од хватања и успављивања, те да је јефтинији и
има подршку приватног сектора.
Лишавање живота није ефикасно средство за контролу беснила, нити за дугорочно смањивање
броја уличних животиња. Постоји више разлога против масовне еутаназије као метода за решавање
проблема. Убијање уличних паса и мачака не може да доведе до решавања проблема, јер се не решава
узрок проблема – неодговорно власништво, па би недуго након уклањања свих уличних животиња улице
поново биле преплављене нестерилисаним и невакцинисаним јединкама. Отпор еутаназији пружа и
локална и шира друштвена заједница јер се ради о нехуманом поступању с осећајним бићима док
истовремено постоји хумана алтернатива.
Заступници CNR/TNR стратегије истичу да је овај метод за ограничавање популације уличних
животиња делотворнији од лишавања живота, јер кад се уклоне све животиње с једне територије, плодне
животиње из околних области ће почети да насељавају дату област у којој постоје склоништа и храна – и
почеће да се размножавају.
С друге стране, стерилисане животиње враћене на првобитна станишта не могу да се
размножавају, и чувају територију, спречавајући долазак нестерилисаних животиња. Број једне
популације смањује се и удомљавањем, еутаназијом неизлечиво болесних и тешко повређених животиња,
а с временом се смањује због умирања. Бројност популације може да се контролише ако се придошлице
стерилишу пре него што почну да се размножавају. Кастрирањем паса мужјака долази до смањивања
агресивности која у време парења изазива проблеме грађанима и када може да дође до уједања Женке
су након стерилизације у бољем здравственом стању јер нису непрестано изложене рађању нежељених
младунаца и борби за њихов опстанак.
Изградња азила не може сама по себи да реши проблем уличних животиња дугорочно. У ствари,
може и да га погорша, јер би власници могли да почну масовно да доводе своје љубимце у азиле, а
старатељи уличне животиње о којима су дотад бринули. Пројекти изградње центара за удомљавање су
прилично скупи и потребно је много времена за реализацију, а они такође не решавају узрок проблема,
него се баве његовим последицама.
Треба имати на уму колика средства су потребна за изградњу азила и доживотну бригу о свим
псима који би живели у њима. Поред хране, потребно је да се лече, вакцинишу, о њима мора да брине
многобројно особље, пси морају да буду под надзором све време јер у азилима често долази до туча међу
псима и међусобног убијања. Колективни смештај је непрестани извор заразе, квалитетно лечење након
неког времена постаје немогуће, квалитет живота рапидно опада, а уз све то постоји константни
притисак да азили приме нове псе. Азили у једном тренутку постају место патње животиња и стреса за
запослене, а еутаназија постаје једино решење.
Едукација пре свега треба да подстиче већу одговорност власника паса и мачака да би се смањила
учесталост напуштања кућних љубимаца, али она мора да се бави и другим питањима попут превенције
уједа (програм Плави пас за најмлађе и слично), бриге о псима (конкретне поруке да животиње не
смеју да се напуштају јер имају осећања; упутства о нези, потребама, користи од стерилизације),
понашања паса. Едукацију треба да спроводе стручњаци, али треба укључити и организације за заштиту
животиња, ветеринаре, школе и медије. Вероватно ће бити потребно да се одреди координатор тог
програма.
Ветеринари учествују у решавања проблема уличних животиња. Они морају да познају методе за
ограничавање бројности уличне популације, теме у вези са здрављем становништва, методе контроле
репродукције, методе еутаназије, а нарочито морају да усвоје тезу о одговорном власништву како би је
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преносили својим клијентима и морају да знају како да се укључе у решавање проблема, и како да имају
користи од промовисања одговорног власништва које укључује и редовну ветеринарску негу.
У циљу едуковања становника треба организовати семинаре и лекције у школама; штампати
летке и брошуре намењене одређеним циљним групама; подизати свест грађана путем штампе, билборда,
радија и телевизије; организовати трибине (на пример у месним заједницама).
Резултати упорне примене програма за едукацију постају видљиви на три нивоа: грађани усвајају
знања и вештине; мењају се ставови; долази до промене у понашању према животињама.
Када се у једној друштвеној заједници спроводи CNR стратегија у комбинацији с едукацијом
грађана, пси се хватају, лече, стерилишу и враћају на своја станишта, грађани постају свесни добробити
животиња и хуманих метода за ограничавање бројности уличних животиња. Ширење болести се на тај
начин држи под контролом због чега грађани почињу мање да се плаше паса и лакше прихватају
повратак здравих паса у своје заједнице. Уз ефикасне хумане програме за ограничавање бројности
уличних паса, они би могли да буду здрави и прихваћени у својим заједницама, али су често жртве
злостављања. Стога је поред едукације потребна и ефикасна примена законских прописа и казни
предвиђених законом.
Закључак
Одржива стратегија за ограничавање бројности популације уличних паса и мачака укључује:
- Стерилизацију/кастрацију уличних и власничких животиња
- Вакцинацију
- Регистрацију свих кућних љубимаца и уличних животиња које су прошле програм
- Едукацију грађана, ветеринара, и свих који су укључени у програм
- Правну регулативу
Након стерилизације, улични пси и мачке се обележени и вакцинисани враћају на првобитно
станиште. Не размножавају се и чувају територију од досељавања нестерилисаних јединки. Њихов број
се након неког времена стабилизује, а затим почиње да се смањује. Старатељи их хране, обезбеђују им
склониште, организују лечење и вакцинацију.
Често се као главни разлог склањања паса с улице наводе велики издаци општина због плаћања
одштета за уједе, иако прави разлог лежи у опасности који они представљају за грађане. Стављањем ове
области под контролу отклониће и све изворе манипулације, као и знатно смањити притисак на средства
буџета општине Прибој. Деца морају од шесте године живота да пролазе кроз програме едукације у
којима уче да не смеју да изазивају уличне псе на било који начин.
Смештање свих уличних животиња у азиле не би довело до решавања проблема јер је економски
неодрживо и зато што се не решава узрок проблема – неодговорно власништво, па би убрзо улице
настанили нови напуштени кућни љубимци. Постоји и тежња да се пси и мачке сместе у азиле како би
се заштитиле од злостављања на улици. У Србији се у пракси досад показало да таква тежња доводи
до стварања (приватних) азила у којима живи више од 500 животиња у крајње нехуманим условима,
изложене огромном стресу и свим могућим болестима.
Програм за ограничавање бројности уличних паса и мачака који се заснива на CNR једини може
да оствари резултате у пракси, у комбинацији с изградњом прихватилишта за смештање старих и слабих
животиња чији је опстанак на улици угрожен, као и паса који због уједа морају да се уклоне с улице.
Програм заснован на CNR мора да се спроводи доследно и упорно. Све стерилисане животиње
морају да се враћају на станиште одакле су узете. Потребна је подршка медија који ће да промовишу
програм и осигурају подршку грађана који могу да помогну служби зоохигијене да пронађу и ухвате псе
и мачке који се крију и због тога не могу да буду стерилисани.
Надлежне службе и ветеринари морају да промовишу одговорно власништво. Ветеринари су
веома важан чинилац у процесу решавања проблема уличних животиња и они морају да буду едуковани у
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том смислу. Они могу да утичу на власнике паса и мачака да се одговорно понашају према њима и да их
стерилишу, вакцинишу и обележе. Такође, ветеринари треба да обавештавају грађане о законским
одредбама јер су у директном контакту с њима. Приватне ординације треба подстицати да повремено
обављају бесплатне стерилизације, или по нижим ценама, јер ће на тај начин да допринесу решавању
проблема, а с друге стране и сами ће остварити корист јер ће то бити један вид рекламе за њихове
ординације.
Едукација може да се спроводи на најразличитије начине: волонтери могу да организују акције у
којима би ишли од куће до куће, делили информативни материјал о стерилизацији и разговарали с
грађанима. Информативни материјали морај у да буду доступни и у свим ветеринарским ординацијама.
На старатеље који хране уличне животиње треба апеловати да воде бригу о хигијени. Остаци хране
морају да се очисте јер привлаче инсекте и глодаре и изазивају љутњу других грађана.
Обавезна регистрација свих паса и мачака мора да се доследно спроводи. Републички регистар не
предвиђа могућност регистрације обележених уличних паса и мачака и зато морају да се установе
легални локални регистри у којима ће се водити евиденција о њима.
Управа за ветерину може да усвоји специјалне прописе који би се односили на прелазни период,
јер је веома важно да програми за ограничавања бројности популације уличних паса и мачака буду
легални.
Уз све наведено, еутаназија мора да се спроводи искључиво у складу са законом (Закон о
добробити животиња, Члан 15).
Међународне организације за заштиту животиња могу да буду укључене у реализацију програма
кроз финансирање програма, донирање опреме и организовање обуке за ветеринаре.
Овакве програме подржавају водеће међународне организације за заштиту животиња WSPA (The
World Society for the Protection of Animals), RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
International), IFAW (International Fund for Animal Welfare), HSI (Humane Society International), те Светско
удружење ветеринара мале праксе (World Small Animal Veterinary Association) и Алијанса за контролу
беснила (The Alliance for Rabies Control).
5. ПРАВЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Јавни интерес за добробит животиња све више расте и све је присутнији у свету, као и у нашем
друштву. Овакав тренд инспирише бројне расправе и дискусије о добробити животиња као и о
начинима и проблемима који се јављају при решавању проблема напуштених животиња. Чињенично и
научно знање у овој области мора подржавати и објашњавати етичке одлуке, а нарочито потребу за
разумевањем афективних стања животиња (проблем интеракције са људима) и њихових потреба у
односу на окружење у коме се крећу и налазе. Добробит животиња је курс којим треба да се руководимо
у примењивању метода за решавање проблема напуштених животиња. Ставови које треба одбранити а
који се тичу добробити животиња, захтевају научно знање о биологији животиња, да би се омогућило
што ближе одређење њихових физиолошких, здравствених и психолошких потреба, као и да би се што
боље решили проблеми и питања њиховог утицаја на животну средину и здравље људи.
Носиоци решења у овој области треба пре свега да буду ветеринари, који ће доносити програме и
давати стручна мишљења, а затим и сви државни и јавни чиниоци, који својим радом и иступањем могу
допринети успешном решењу овог проблема.
Оваквим приступом наше друштво се сврстава у ред развијених земаља, које на научној основи
приступају решењу проблема напуштених животиња. Доношењем Закона о добробити животиња (јун
2009), почело је и примењивање одредби које ближе одређују начини решавања овог проблема, али се
такође и по први пут код нас законски регулишу многа питања која су била предмет расправа међу
стручњацима, као и међу заинтересованим странама (невладине организације, грађани...). Закон о
добробити животиња, несумњиво, доноси прецизне одреднице за поступање локалних самоуправа, које
су по Закону о ветеринарству обавезне да донесу програме за решавање проблема паса луталица,
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ограничавајући еутаназију и њену употребу само на случајеве када је животиња повређена,
неизлечиво болесна, телесно деформисана или на други начин патолошки онеспособљена, тако да
опоравак није могућ (члан 15). Еутаназија је до доношења Закона о добробити животиња, код нас била
једини начин контроле популације напуштених паса и мачака, мада су анализе Светске Здравствене
Организације (ВХО) показале да је такав метод контроле популације једини који је несигуран и који не
доноси резултате.
5.1. Носиоци програма реализације
У спровођењу стратегије која ће бити усклађена са свим новим законима и подзаконским актима,
највећи проблем који се поставља пред носиоце и извршиоце овог програма је едукација, коју треба
спровести у свим слојевима друштва. Носиоци програма реализације (stakeholders) су следећи:
1. Надлежни државни органи морају да донесу одговарајуће законске и подзаконске акте који
се односе на ову област и да одреде правце реализације који ће се односити и примењивати на
целокупној територији Републике. Такође, по нашим законима, улога Републике је незаменљива у
контроли спровођења закона и подзаконских аката из ове области.
2. Локална самоуправа – која је у обавези да донесе програме и акционе планове за решавање
проблема напуштених животиња. И овом приликом треба истаћи да се ови програми не односе само на
напуштене псе и мачке, већ и на папкаре и копитаре и остале животиње, које могу бити напуштене (на
пример егзоте). Такође локалне самоуправе су у обавези да изграде и прихватилишта за ове животиње.
3. Ветеринарске организације и удружења-пре свега Ветеринарски факултет, Ветеринарска
комора, удружења и асоцијације приватних ветеринара и практичара, који треба да пруже стручну и
едукативну потпору спровођењу ових програма .
4. Приватна прихватилишта за напуштене животиње - која пружају потпору локалним властима у
повећању капацитета прихватилишта увећавајући могућност склањања напуштених животиња са улица,
уз поштовање свих законских норми и прописа из области добробити животиња.
5. Невладине организације и удружења - морају имати једну од кључних улога у решавању
проблема напуштених животиња. Њихове активности пре свега морају бити усмерене на предлагање
доношења нових аката из ове области, као и на сарадњу са државним органима и доносиоцима закона.
Такође улога невладиних организација мора бити усмерена у правцу популаризације удомљавања, и на
едукацију становништва при спровођењу стратегије. Невладине организације имају и незамељиву
улогу у контроли рада државних органа.
6. Академска јавност и стручни едукатори - су такође један од битних фактора за реализацију
ових програма. Академска јавност и стручни едукатори морају пре свега оформити јавно мњење и
упутити га, на научно популарни начин, у ову проблематику, тако да сви имају пред собом јасну слику
начина и смерница решавања проблема напуштених животиња. Ово би у многоме олакшало спровођење
стратегије и смањило би отпоре, а побољшало квалитет живота као људи, тако и животиња, што би
инцидентне ситуације (људи-животиње) свело на минимум.
7. Национални и локални медији - морају имати најистакнутију улогу у едукацији становништва
и својим позитивним ставом допринети популаризацији стратегије, популаризацији теме о добробити
животиња и низом тематских али и научно популарних емисија променити и усмерити јавно мњење у
смислу спровођења стратегије.
8. Носиоци јавних функција и јавне личности - морају својим примером показати залагање у
спровођењу стратегије и едукативно деловати на становништво. Индентификација са јавним личностима,
ће сигурно убрзати промену јавног мишљења а тиме убрзати и спровођење стратегије.
9. Власници кућних љубимаца и власници животиња - су изузетно важна категорија у
спровођењу стартегије, јер својим деловањем у микро (локалној) средини могу допринети да стартегија
буде брже прихваћена.
5.2. Закључци
Пред собом имамо област, која је дуго времена била без законских одредница и као проблем дуго
игнорисана у нашем друштву. Ако знамо да су први закони о добробити животиња настали на тлу
Америке још у деветнестом веку, а на тлу Европе и раније у виду докумената локалних градова-држава и
неких области, лако ћемо схватити да је однос према животињама био дуго правно нерегулисан у нашој
земљи што за последицу и има данашње стање. Такође, закони који су донесени последњих година,
показују знатан несклад, и веома често у неким решењима остају недоречени. Велику улогу у садашњем
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стању има и општа незаинтересованост државних чинилаца у спровођењу закона и спорост у
доношењу и имплементацији подзаконских аката. Проблем који је пренесен локалним самоуправама је
тешко решив из неколико кључних разлога:
А) Европски закони и наш Закон о ветеринарству су укинли постојање некада државних
ветеринарских станица које су могле да буду носиоци овог посла. Локалне самоуправе су се самим тим
нашле у нерешивом проблему, јер спровођење стратегије из ове области као и зоохигијенске мере, могу
по закону да спроводе једино ветеринари.
Б) Непостојање ингеренција локалних самоуправа у области контроле власничких животиња које
су извор напуштених паса и мачака. Контролу по закону искључиво спроводи ветеринарска инспекција.
В) Неконзистетност базе података (ветуп), у коју је за сада, немогуће убацити и чиповане а
напуштене животиње.
Г) Подзаконски акти о обележавањ у животиња још увек дозвољавају промет необележених паса и
мачака, и дозвољавају њихово обележавање тек након три месеца старости. Потребно је донети нове
подзаконске акте који ће регулисати ову област као и рад Српског Кинолошког савеза, који још увек
издаје родовнике без броја чипа.
5.3. Правци реализације стратегије
Правци реализације стратегије се могу сврстати у две основне категорије:
1. Општи - спровођење старатегије и постизање оптималне популације паса и мачака луталица на
улицама уз ригорзну контролу власничких паса и мачака;
2. Посебни - који дефинишу одређене циљеве и мере, као и механизме контроле, који ће помоћи
спровођење стратегије. Правци посебних мера су следећи:
- успостављање одговорног власништва као императива и контрола репродукције власнички паса
и мачака;
- изградња азила и њихова економска одрживост;
- едукација становништва;
- увођење такси, као начина финансирања програма локалних самоуправа;
- сарадња са невладиним организацијама;
- медијске кампање;
- контрола паразитоза
- контрола стерилисаних и нестерилисаних паса и мачака(власничких и напуштених);
- контрола власничке популације(обележавања), регистарција власника (јединствена база);
- контрола ресурса извора хране;
- могућност континуиране исхране напуштених животиња;
- успостављање категорије старатеља.
6. СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ
Стратегију прати и врши над њом надзор Општинска управа Прибој, док је директни извршилац
ЈКП „Услуга“ Прибој у сарадњи са приватним партнером из области ветерине.
Оперативне мере из ове области доноси Комисија за спровођење Стратегије решавања проблема
напуштених паса и мачака на територији општине Прибој, која је формирана решењем председника
општине Прибој број 06-162 од 26.05.2014. године, у саставу:
1) Саша Василић, председник,
2) Жељко Јечменица, члан,
3) Борис Мрдовић, члан.
Задатак Комисије је израда и праћење извршавања Стратегије решавања проблема напуштених
паса и мачака на територији општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 355-112 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Саша Василић, спец. инж. ел. с.р.
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На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени
гласник РС", бр. 88/11), члана 66. Закона о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр 41/09), члана
46. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр 91/05, 30/10 и 93/12) и члан 18. и 46. Статута
општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 12/08), Скупштина општине Прибој на седници
одржаној 23.06.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности зоохигијене на
територији општине Прибој, права и обавезе корисника комуналне услуге и вршилаца ове комуналне
делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.
Овом одлуком се уређује и организовање обављања осталих послова зоохигијенске службе као и
обављања систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције као опште превентивне мере за
заштиту становништва од заразних болести.
Члан 2.
Комунална делатност зоохигијене обухвата:
1. хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса
и мачака) у прихватилишта за животиње;
2. лишавање живота неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње;
3. контролу и смањење популације напуштених паса и мачака;
4. нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла;
5. спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и
инсеката, спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
Површине јавне намене у смислу одредаба ове одлуке јесу површине јавне намене одређене
Одлуком о комуналним делатностима („Службени лист општине Прибој“ број 3/09).
Члан 3.
Остали послови зоохигијене обухватају:
1. хватање и збрињавање напуштених животиња свих врста (осим паса и мачака) у прихватилишта
за животиње;
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста из објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или промет животиња;
3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња свих врста од објеката за узгој,
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла.
Члан 4.
Спровођење систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције као опште превентивне мере
за заштиту становништва од заразних болести, спроводи се у насељеним местима, стамбеним објектима,
у објектима за јавни саобраћај, у објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и
другим објектима у којима се обавља друштвена односно јавна делатност и другим површинама, у складу
са програмом који доноси Општинско веће, у сарадњи са ЈКП “Услуга” Прибој и другим референтним
установама из ове области, за сваку годину.
Прогам из става 1. овог члана нарочито садржи: податке о територији на којој ће се мера
спроводити, учесницима у поступку спровођења мера, времену и роковима за спровођење тих мера,
праћењу спровођења мера и процена постигнутих резултата, извору и динамици обезбеђивања средстава
за реализацију тих програма и др.
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УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Члан 5.
Послове зоохигијене из члана 2. став 1.тачка 1, 2, 3. и 4. ове одлуке, обавља Јавно комунално
предузеће „Услуга“ Прибој (у даљем тексту: Предузеће), у оквиру кога је могуће организовати
зоохигијенску службу.
Послове из члана 2. став 1. тачка 5. послове зоохигијене из члана 3. и послове из члана 4. ове
одлуке, обавља Вршилац делатности, коме се, у складу са законом, обављање ових послова повери
(удаљем тексту: Вршилац делатности).
Члан 6.
Предузеће је дужно да обављање делатности зоохигијене организује тако да обезбеди:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен
законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у
погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу
са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме,
који служе за обављање комуналних делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, као и унапређење организације и
ефикасности рада.
Члан 7.
У вршењу послова делатности зоохигијене - послова хватања, збрињавања, ветеринарске неге и
смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње Предузеће је дужно да:
1. дневно, у складу са биолошким циклусом животиња, прикупља напуштене и изгубљене псе и
мачке и то нарочито у околини школа, предшколских и других установа, пијаца, угоститељских објеката,
стајалишта, аутобуске и железничке станице и других површина око јавних објеката;
2. прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима и мачкама и обезбеђује збрињавање
напуштених паса и мачка;
3. врши превоз прикупљених паса и мачака до прихватилишта;
4. прикупљене псе и мачке смешта у прихватилиште при чему предузима следеће мере: врши
тријажу, третман против екто и ендопаразита, утврђивање идентитета, обавештавање власника, односно
проверу на списку тражених животиња, преглед од стране ветеринара и утврђивање здравственог стања,
смешта и разврстава животиње према полу, врши стерилизацију, обележавање (у складу са Законом о
ветеринарству) и увођење у евиденцију прихватилишта;
5. брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња;
6. врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 дана од дана
смештаја у прихватилиште;
7. припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта или елементарних
непогода.
У вршењу послова делатности зоохигијене из става 1. овог члана, Предузеће је дужно да у свему
поступа у складу са правилником којим се ближе прописују услови за заштиту добробити животиња у
погледу простора, просторија и опреме, које мора да испуњава прихватилиште за напуштене животиње,
начин поступања са животињама у овим објектима, програм обуке о добробити животиња, садржина и
начин вођења евиденције у прихватилиштима, начин и средства за прикупљање напуштених и
изгубљених животиња, као и начин превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња.
Члан 8.
У прихватилиште се смештају:
1) напуштени и изгубљени пси и мачке,
2) пси и мачке чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о њима,
3) пси и мачке које надлежни орган одузме власнику, односно држаоцу,
4) пси и мачке 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.
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Члан 9.
Лица која се у прихватилишту брину о животињама, морају бити обучена за поступање са
животињама у складу са Законом.
Члан 10.
У вршењу послова делатности зоохигијене - послове лишавања живота за неизлечиво болесне и
повређене, напуштене и изгубљене животиње, Предузеће је дужно да у свему поступа у складу са законом
и правилником којим се ближе прописују услови и средства за лишавање животиња живота.
Члан 11.
Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухвата:
1. регистрацију и обележавање свих напуштених паса и мачака,
2. изградњу прихватилишта и побољшање услова у постојећим прихватилиштима,
3. стерилизацију,
4. удомљавање,
5. едукацију и информисање власника или држалаца животиња са особинама и потребама
животиња,
5. лишавање живота паса и мачака на хуман начин, у складу са одредбама Закона о добробити
животиња, и
6. спровођење стратегије "ухвати-стерилиши-пусти".
У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, Предузеће је
дужно да поступа у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака (у
даљем тексту: Програм).
Програм из става 2. овог члана, доноси Скупштина општине Прибој.
Члан 12.
Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла обухватају:
1. примање пријава о налажењу леша животиња на површини јавне намене;
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене,
3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са површина јавне намене до
објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не
представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
У вршењу послова из става 1. овог члана, Предузеће је дужно да поступа у складу са законом и
актима донетим на основу закона.
Члан 13.
Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и
инсеката, спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене
обухватају:
1.старање о броју и врсти присутних штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
2. пријем пријава о присутности штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
3. предузимање мера ради смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
4. надзор над спровођењем смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
5.друге послове којима се спроводи мера контроле и смањења популације штетних
микроорганизама, глодара и инсеката.
У вршењу послова из става 1. овог члана и члана 4. ове одлуке, Вршилац делатности је дужан да
испуњава услове у погледу просторија, кадрова, опреме, заштитних средстава, врсте и количине
препарата и других потребних средстава за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
Спровођење дератизације и уништавање крпеља и комараца обухвата примену хемијских,
механичких и биолошких средстава за сузбијање штетних врста глодара, крпеља и комараца.
Предлог о врсти, типу и количини средстава која ће се употребити, даје Вршилац делатности у
складу са важећим законским прописима.
Члан 14.
У случају поремећаја или прекида у обављању делатности зоохигијене, услед више силе или
других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, Предузеће односно Вршилац делатности
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је обавезн да одмах, обавести Комуналну инспекцију и без одлагања, предузме мере на отклањању узрока
поремећаја, односно прекида и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло
до прекида у обављању делатности зоохигијене и
2. предузме и друге мере које утврде надлежни органи.
Члан 15.
У случајевима из члана 14. ове одлуке, Предузеће односно Вршилац делатности је обавезно да
истовремено са предузимањем мера, обавести Комуналну инспекцију, о разлозима поремећаја или
прекида, као и о предузетим мерама.
Кад Комунална инспекција, прими обавештење из става 1. овог члана, дужна је да без одлагања о
томе обавести Општинско веће и предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере
неопходне за несметано обављање ове комуналне делатности и то:
1. oдрeди рeд првeнствa и нaчин обављања делатности зоохигијене,
2. нaрeди мeрe зa зaштиту комуналних и других објеката, уређаја и имовине Предузећа која
служи за обављање делатности зоохигијене,
3. прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe нaстaлих пoслeдицa и другe пoтрeбнe мeрe, и
4. утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст зa пoрeмeћaj, oднoснo прeкид у oбaвљaњу
делатности зоохигијене, кao и oдгoвoрнoст зa нaкнaду учињeнe штeтe.
Члан 16.
У случају прекида у обављању послова услед штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди
минимум процеса рада.
Члан 17.
Власник односно држалац који изгуби пса или мачку дужан је да тај губитак без одлагања а
најкасније у року од три дана од дана губитка животиње, пријави Предузећу и ветеринарској служби.
Ако власник, односно држалац пса или мачке не пријави губитак из става 1. овог члана, сматра се
да је напустио животињу.
Трошкове збрињавања напуштених паса и мачака сноси власник, односно држалац истих а ако је
непознат, трошкове збрињавања сноси Предузеће.
Члан 18.
Трошкове уклањања лешева животиња са површине јавне намене до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла сноси власник, односно држалац животиња, а ако
је непознат, ове трошкове сноси Предузеће.
III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 19.
Извори средстава за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из:
- буџета општине,
- прихода од пружања комуналних услуга,
- наменских средстава других нивоа власти и
- других извора, у складу са законом.
Члан 20.
Средстава која се обезбеђују у буџету општине за обављање делатности зоохигијене планирају се
на основу Програма и финсијског плана вршиоца делатности на који сагласност даје Скупштине општине
Прибој, односно процењених потреба које је неопходно задовољити у овој области и сатања буџета.
Члан 21.
Комуналну услугу хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених паса и мачака
у прихватилишта, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене животиње и
спровођења мера из програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, плаћају
власници или држаоци паса и мачака односно животиња, уколико се утврди њихов идентитет.

16 | С т р а н а

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Цене комуналних услуга из става 1. овог члана утврђују се ценовником Предузећа на основу
елемената за одређивање цена комуналних услуга утврђених законом.
На ценовник из става 2. овог члана, сагласност даје Скупштина општине Прибој.
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 22.
Послове из члана 2.став 1.тачка 5, послове зоохигијене из члана 3. и послове из члана 4. ове
одлуке, обављају јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у
даљем тексту: Вршилац делатности), коме се у складу са законом, обављање појединих послова повери.
Поверавање послова из члана 2. став 1. тачка 5. и члана 4. ове одлуке, врши се у складу са
Законом о јавним набавкама.
Поверавање појединих послова зоохигијене чије финансирање се не врши из средстава буџета
општине, врши се на основу јавног позива.
Одлуку о расписивању јавног позива доноси Председник општине.
Одлуку о поверавању послова зоохигијене доноси Председник општине.
На основу одлуке из става 4. овог члана са изабраним Вршиоцем делатности закључује се уговор.
Члан 23.
Хватање и збрињавање напуштених животиња свих врста (осим паса и мачака) у прихватилишта
за животиње врши се по пријави или по основу сазнања.
Вршилац делатности је дужан да ухваћену животињу смести у одговарајуће прихватилиште, и да
је на одговарајући начин збрине.
Вршилац делатности је дужан да предузме мере за проналазак власника односно држаоца
ухваћене животиње.
Трошкове хватања и збрињавања напуштених животиња из става 1. овог члана сноси власник или
држаоц животиња, a aкo је непознат, трошкове хватања и збрињавања сноси Вршилац делатности.
Члан 24.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промета животиња, Вршилац делатности врши за све кориснике осим из
објеката који су регистровани као фарме.
Уклањање лешева из става 1. овог члана Вршилац делатности врши по пријави власника или
држаоца животиња.
Власник односно држалац животиња је дужан, да одмах а најкасније у року од 12 сати пријави
Вршиоцу делатности да му је животиња угинула уз навођење адресе и власника објекта или домаћинства.
Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, леш животиње може
бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора.
Трошкове уклањања лешева животиња из става 1. овог члана сноси власник или држаоц
животиња.
Члан 25.
Транспорт или организовање транспорта лешева животиња свих врста од објеката за узгој,
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла, вршилац послова обавља на начин који не
представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Трошкове транспорта лешева животиња из става 1. овог члана, сноси власник или држаоц
животиња.
Члан 26.
Нешкодљиво уклањање животињских лешева врши се прерадом у кафилерији, закопавањем у
јаме гробнице или на сточном гробљу, на начин и по поступку утврђеном посебним прописима.
О изградњи објеката из става 1. овог члана, стара се Дирекција за изградњу Прибоја.
О коришћењу и одржавању објеката из става 1.овог члана, стара се ЈКП “Услуга” Прибој.
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Члан 27.
Средства за изградњу и одржавање објеката из члана 26. став 1. ове одлуке, безбеђују се у буџету
Општине Прибој у складу са програмом пословања надлежних јавних предузећа.
Члан 28.
Забрањено је:
1) остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на површинама јавне намене;
2) сахрањивање угинулих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху.

V НАДЗОР
Члан 29.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа.
Члан 30.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке у делу обављања делатности
зоохигијене обавља Општинска управа- Комунална инспекција.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће ако:
1.не поступа у складу са чланом 7. Ове одлуке;
2.не врши смештај паса и мачака у прихватилиште у складу са чланом 8. Ове одлуке;
3.не поступа у складу са чланом 11.став 2. Ове одлуке;
4.не врши послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене у складу
са чланом 12. Ове одлуке;
5.не поступа у складу са одредбама члана 26.став3.ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
5.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 32.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај Вршилац делатности
–правно лице ако:
1. не поступа у складу са чланом 13. Ове одлуке.
2. не поступи у складу са чланом 23.став 2. и 3. Ове одлуке;
3. не поступа у складу са чланом 24.став1. и 2. Ове одлуке;
4. не поступа у складу са чланом 15.став 1. Ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 250.000
динара.
Члан 33.
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. поступа супротно забранама из члана 26. Ове одлуке.
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 75.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 250.000
динара.
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Прибој", а
примењиваће се по истеку три месеца од дана ступања на снагу исте.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 355-112 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________

На основу члана 54. Закона о добробити животиња (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09), члана 20. Закона
о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 129/07) и члана 18. и 46. Статута Општине Прибој (''Сл. лист
Општине Прибој'', бр 12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 23.06.2014. године,
донела је
ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Садржај:
1. Увод ................................................................................................................................................. 2
2. Предлог решења контроле и смањења популације паса............................................................. 3
2.1. Основе за реализацију програма ............................................................................... 3
2.2. Разлози за примену програма .................................................................................... 4
2.3. Програм смањења популације ................................................................................... 4
2.4. Мере и активности у наредном периоду .................................................................. 5
3. Финасијски план ............................................................................................................................ 6
4. Закључак
1. У В О Д
Стварање популације паса и мачака на улицама наше општине, јавних површина, насељених
места и поља, резултат је напуштања кућних љубимаца од стране њихових власника. Сада већ бивши
кућни љубимци препуштени сами себи, у борби за голи живот, а у недостатку хране и неге, плус њихово
удруживање и хордашење постају велики проблем за животну средину где се крећу. Познато је такође, да
је њихово размножавање веома прогресивно, па се популација паса луталица тиме стално увећава.
Због тога је неопходно
1. Применити важеће одредбе Закона,
2. Стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију и обележавање паса,
3. формирати ЗОО хигијенску службу.
Закон о добробити животиња, који је донешен, у складу је са европским стандардима и одређује
начине поступања са животињама, заштиту животиња од злостављања, заштиту добробити
животиња при лишавању живота, држању, узгоју, клању итд. Закон у чл. 54. одређује да органи
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јединица локалне самоуправе дужни су да израде и спроводе Програм контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака према специфичностима средине.
Законом о ветеринарству, између осталог, уређује се заштита и унапређење здравља животиња,
утврђују се заразне болести животиња и мере за спречавање ширења, сузбијањa и искорењивањa заразних
болести животиња и болести које се са животиња могу пренети на људе. Уређују се и услови за држање
животиња, од врсте објеката па до храњења, хигијенско санитарних услова итд.
Терминологија:
Напуштен је сваки пас који се нађе на јавном месту без надзора власника и који није регистрован
и обележен у складу са Законом;
Луталица је пас који се нађе на јавном месту без надзора власника а исти је обележен уградњом
микрочипа или тетовираним бројем те је на основу тога могуће пронаћи његовог власника.

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА
2.1. Основе за реализацију програма
Основе за реализацију програма чини:
Законска регулатива:
Закон о ветеринарству («Сл.гласник Републике Србије», бр.91/05);
Закон о добробити животиња («Сл.гласник Републике Србије», бр.41/09);
Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског
порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и
уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле
и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице («Сл.гласник Републике
Србије», бр. 31/2011);
Правилник о условима за упис у Регистар за огледе на животињама и садржини и начину вођења
тог регистра, програму обуке о добробити огледних животиња, обрасцу захтева за одобрење
спровођења огледа на животињама, начину неге, поступања и лишавања живота огледних
животиња, као и о садржини и начину вођења евиденције о држању, репродукцији, промету,
односно спровођењу огледа на животињама («Сл.гласник Републике Србије», бр. 39/2010);
Правилник о н а ч и н у обележавања и регистрације паса и м а ч а к а («Сл.гласник Републике
Србије», бр. 23/2012);
Одлука о држању домаћих животиња («Сл.лист Општине Прибој», бр.8/10)
- Регистрација и обележавање свих паса је кључна и превентивна мера, којом је олакшан надзор
над њиховим кретањем, трговином, превозом, односно проналажењем изгубљених, напуштених и
отуђених љубимаца. На тај начин сваки пас би био евидентиран и знао би се његов власник (надлежност
– Министарство, Општина Прибој, и ветеринарске ординације које се брину о здрављу паса).
- Стерилизација је најефикаснија мера којом се смањује популација паса, регулише бројност
популације у прихватилиштима, као и неконтролисана репродукција напуштених паса. (надлежност –
Министарство, Општина Прибој и ветеринарске ординације које се брину о здрављу паса)
- Удомљавање паса из прихватилишта је најхуманији начин збрињавања напуштених животиња.
Све животиње које се дају на удомљавање морају бити вакцинисане, стерилисане и обележене.
(надлежност – ЈКП ''Услуга'' Прибој)
- Образовање и информисање – циљеви образовања и информисања су упознавање
власника паса, као и грађана, са особинама и потребама паса, сопственим мотивима држања паса,
законским обавезама власника паса. Поред тога грађанство се мора упознати са елементима
Програма контроле и смањења популације паса луталица у циљу бољег разумевања права и
одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза власника паса. (надлежност
– еколошка удружења, локални медији, здравствене установе, основне и средње школе)
- Еутаназија је лишавање живота животиња на хуман начин и једна је од мера контроле и
решавања ове проблематике. Закон о добробити животиња у члану 15. одређује када се животиња може
лишити живота.
За наш Програм битне су следеће тачке:
1) ако је повређена, неизлечиво болесна, телесно деформисана или на други начин патолошки
онеспособљена тако да опоравак није могућ, а живот за њу представља бол, патњу, страх и стрес;
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2) ако је достигла старост па јој отказују основне животне функције;
3) ако се лишавањем живота спречава ширење, односно ако се сузбијају и искорењују заразне
болести, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и здравље људи;
4) ако животиња не може да се прилагоди условима смештаја, а њено пуштање на слободу
представља опасност за људе, друге животиње и животну средину;
5) ако је лишавање животиње живота од веће користи за њену добробит него што су патње од
даљег живота, у складу са мишљењем ветеринара (надлежност – Ветеринарска станица).
- Финансирање – да би Програм у целости био реализован потребно је предвидети и
обезбедити финансијска средства за рад и функционисање прихватилишта, као и за превентивне мере
здравствене заштите (обележавање, вакцинација, стерилизација и еутаназија).
Средстава се обезбеђују из:
- буџета локалне самоуправе;
- из Министарства;
- из донација.
2.2. Разлози за примену програма
Циљ овог програма је хуманији и савременији приступ решавању проблема паса луталица у
складу са важећом правном регулативом.
Основни разлози за примену Програма су:
Социјално - безбедносни – нарушавање јавног реда и мира;
Економска оправданост – трошкови постојања прихватилишта временом ће се исплатити –
наспрам трошкова које би локална самоуправа морала да плати у случају одштетних захтева
грађана.
Здравствени – спречава се ширење и преношење заразних болести као и болести које су
заједничке људима и животињама (зоонозе).
Хигијенско - еколошки - спречава се растурање чврстог отпада и смећа из контејнера, канти
и депонија, избегава се прљање улица, јавних површина и дечијих игралишта.
Естетски – лепши изглед града и 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.
Едукативни – потреба да се се створи нова клима и пропагирају разни едукативни програми
намењени подизању укупне свести грађана, нарочито деце о проблемима паса луталица.
Тако, локална самоуправа, свесна своје одговорности и законске обавезе, када је у питању
решавање ове проблематике, а у циљу да се понаша одговорно и тако утиче на смањење и контролу
бројности паса/мачака израдила је овај Програм и потрудиће се да се исти у пракси и спроведе.
Да би Програм био успешан неопходна је сарадња надлежног Министарства, локалне самоуправе,
предузећа или организације која управља прихватилиштем, ветеринара, здравствених радника, удружења
за заштиту животиња и грађана.
2.3. Програм смањења популације
Програм смањења популације паса луталица неопходно је спровести у две фазе:
I фаза – је спровођење мера смањења популације паса луталица на прихватљив број здравих
и мирољубивих животиња.
Ова фаза би се одвијала у два правца, а спровођење и надзор били би паралелни:
1) Пси познатих власника:
– успостављање одговорног власништва,
–обележавање паса микрочиповима и регистрација власника,
– стварање јединствене електронске базе података,
– контрола здравственог стања (вакцинација против беснила, дехелминтизација),
– контрола репродукције (подстицање власника да стерилишу своје кућне љубимце).
Примена Одлуке о држању домаћих животиња.
2) Пси луталице:
– масовно хватање и контрола репродукције стерилизацијом,
– микрочиповање (да сваки пас буде у електронској бази података),
– здравствена контрола (програм масовне вакцинације),
– одвајање здраве и доброћудне популације и вршити активно удомљавање,
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– затим у првој фази овог Програма, после претходног третмана, пси који се не удоме, да се
пуштају на одређена станишта (значи постепено смањивати број места, где ће се они налазити и кретати),
– остали пси (агресивни, неприлагодљиви итд.) после максимално 10 дана проведених у
прихватилишту морају бити лишени живота према члану 15. Закону о добробити животиња.
Рок: трајни задатак.
Овим мерама би допринели да кроз прихватилиште за релативно кратко време прођу сви пси
луталице, буду обележени и здрави, па кад се нађу на улици или другој јавној површини не би
представљали велику опасност.
II фаза – стабилизација популације паса луталица
У овој фази ће се оформити Зоохигијенска служба, која би се бринула о популацији паса
луталица, чији број би био у стагнацији, а са тежњом да се пси све мање налазе на одређеним
стаништима, а здрави пси до краја живота сместе у прихватилиште. Временом, део прихватилишта би
био реконструисан у пансион за трајно смештање паса, урађен зелени појас и стазе за шетање, тако да би
посетиоци могли да обиђу псе, а тиме се подиже укупна свест грађана, нарочито деце о проблемима паса
луталица. Значајно би било да се до ове фазе грађани и деца едукују, да се на јавне површине
враћају само пси који су прошли третман, да су евидентирани, стерилисани, вакцинисани и видљиво
обележени на увету или огрлицом.
Рок: 31.05.2015.год.
Неопходно је да власници кућних љубимаца буду упознати са обавезама и правима из закона, са
запрећеним казнама за непоштовање прописа, са циљевима и мерама контроле популације кућних
љубимаца, јер популација кућних љубимаца има директан утицај на популацију напуштених који се
слободно крећу на јавним површинама у граду и свим насељеним местима у окружењу, стварајући
проблеме. Јер кад су животиње прописно обележене и регистроване,стварају се услови за лако и брзо
проналажење правог власника, који ће се много теже одлучити да одбаци или напусти свог љубимца, ако
зна да су казне значајне, као и трошкови хватања и евентуално насталих штета од напада на људе и
домаће животиње.
Општина Прибој, кроз примену прописаних мера и доношења одговарајућих скупштинских
одлука, доћи ће до дугорочног решења по питању контроле и смањења популације напуштених
паса/мачака.
2.4. Мере и активности у наредном периоду
Да би Програм дао своје праве ефекте, потребно је под хитно направити акциони план, који ће
обухватити све до сад набројано:
1) Градња прихватилишта за псе,
2) Израда акционог и финансијског плана, на основу истраживања популације луталица,
3) Масовни третман, стерилизација власничких паса,
4) Масовни третман напуштених паса,
5) Израде и усвајање неопходних одлука на нивоу локалне самоуправе,
6) Образовање и информисање грађана,
7) Интензиван рад на удомљавању паса,
8) Контрола и санкционисање неодговорних власника у сарадњи са локалним
(комуналним) и републичким (ветеринарским) службама-по систему «одврата до врата»,
9) Обезбеђење просторије са одговарајућим условима за рад ветеринара у планираном
прихватилишту,
10) Сарадња ветеринара, предузећа које управља прихватилиштем, здравствених установа,
инспекције, локалне самоуправе, грађана, удружења за заштиту животиња, медија.
У циљу обезбеђења одрживости ефеката поменутих пројеката треба извршити:
1) обележавање свих паса на територији општине Прибој,
2) формирати зоохигијнску службу у оквиру ЈКП „Услуга“ Прибој,
3) побољшати сарадњу са удружењима за заштиту животиња по питању реализације програма
за смањење броја напуштених животиња подићи на максимални ниво,
4) обезбедити сарадњу са удружењима грађана, медијима, ветеринарским, здравственим и
другим службама, школама,
5) изменити постојеће одлуке, односно донети нове одлуке које регулишу ову област.
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3. ФИНАСИЈСКИ ПЛАН
1. изградња прихватилишта за напуштене псе и мачке;
2. трошкови ветеринарског збрињавања и здравствене контроле ухваћених животиња (лекови,
вакцинација, обележавање, лечење-по садашњем Закону потребан је уговор са ветеринарском станицом);
3. трошкови личног дохотка и накнаде за запослене раднике;
4. трошкови обуке, као и здравствене заштите запослених (превентивно вакцинисање);
5. трошкови исхране животиња у прихватилишту;
6. материјални трошкови у прихватилишту (гориво, регистрација возила, струја, вода,
телефон...);
7. трошкови стерилизације и еутаназије;
8. одржавање објекта и опреме у прихватилишту;
9. набавка дезинфекционих средстава;
10. трошкови превоза и уништавања животињских лешева.

ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
1. Буџет општине Прибој (евентуално средства из буџета Републике).
2. Из делатности прихватилишта,
3. Средства из донација, фондова и сл.
4. ЗАКЉУЧАК
Сваки неевидентирани пас или штене кога власник избаци на улицу постаје напуштени пас и
представља опасност за грађане а одговорност за последице њихових напада на грађане и имовину пада
на терет локалне самоуправе.
Ради превазилажења наведене ситуације а у складу са позитивним законским прописима
предложене су мере чији је циљ решавање проблема паса луталица односно њихово уклањање са јавних
површина, и то:
- Регистрација, обележавање и микрочиповање свих паса је кључна и превентивна мера, којом је
олакшан надзор над њиховим кретањем, трговином, превозом, односно проналажењем изгубљених,
напуштених и отуђених љубимаца. На тај начин сваки пас би био евидентиран и знао би се његов
власник чиме би се повећала одговорност власника, који своје љубимце не могу олако избацити на
улицу, а неодговорни власници ће сносити све материјалне трошкове за последице дела које направи
пас (нападне особу, друге животиње...) као и трошкове хватања и збрињавања пса у прихватилишту.
- Склањањем паса са јавних површина и смештањем у прихватилиште елиминише се опасност од
уједања грађана и плаћање одштетних захтева уједеним грађанима нестаје, а удомљавање паса из
прихватилишта је најхуманији начин збрињавања напуштених животиња.
- Стерилизацијом власничких и невласничких паса/мачака ставља се под контролу и смањује
се бројност популације паса/мачака без њиховог убијања, које је у Србији забрањено (Закон о
ветеринарству, Закон о добробити животиња, Кривични законик).
- Еутаназија је лишавање живота животиња на хуман начин и једна је од мера контроле и
решавања ове проблематике.
- Образовање и информисање – циљеви образовања и информисања су упознавање власника паса,
као и грађана, са особинама и потребама паса, сопственим мотивима држања паса, законским обавезама
власника паса. Поред тога грађанство се мора упознати са елементима Програма контроле и смањења
популације паса луталица у циљу бољег разумевања права и одговорности свих учесника у ланцу
решавања проблема, а нарочито обавеза власника паса.
Применом свих ових мера из Програма значајнији резултати се могу очекивати за око годину
дана. Све горе наведене мере предвиђене Програмом су неопходне како би се кроз време и едукацију
подигла свест о схватању одговорности (личне и материјалне) власника сваког пса и тиме отклонио
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узрок проблема.
Усвајањем и реализациојом овог Програма допринеће се значајном смањену броја напуштених
паса и паса луталица на територији општине Прибој, чиме ће се смањити и број оштећених грађана од
уједа паса а што ће се директно одразити на смањење трошкова по наведеном основу у буџету општине
Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 355-113 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 46. став 1. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број
12/08), а у вези са чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду
(''Службени гласник РС'', број 55/2013) Скупштина општине Прибој на седници одржаној 23.06.2014.
године, донела је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о стипендирању талентованих студената
Члан 1.
У члану 5. Одлуке о стипендирању талентованих студената (''Службени лист општине Прибој'',
број 8/2013), речи ''најкасније до почетка школске године'' замењује се речима:'' најкасније до 1.
новембра''.
Члан 2.
У члану 6. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
''Рок за пријављивање на конкурс не може бити краћи од 10 дана.''
Члан 3.
У члану 12. став 2 . број: '' 3 (три)" замењује се бројем: '' 7 (седам) ''.
У ставу 3. број: '' 3 (три) '' замењује се бројем: '' 8 (осам)''.
У ставу 6. број: '' 5 (пет) '' замењује се бројем: '' 10 (десет)''.
Члан 4.
У члану 13. после става 2. додају се став 3,4,5 и 6. који гласе:
''На основу Коначне ранг листе о додели стипендија, студент закључује уговор о стипендији са
Председником општине, којим се ближе уређују права и обавезе у вези коришћења стипендије.
Кориснику стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних
података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из
буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне
студије.
Уговор о стипендији закључује се по објављивању Одлуке о додели студентских стипендија
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, како би студенти имали право избора, да користе
једну од одобрених стипендија.
За студенте који потпишу уговор о стипендији, организује се пријем код председника општине и
промоција у локалним медијима.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 67-22 од 23.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 18. Закона о младима (''Сл. гласник РС'' број 50/11) и члана 46. став 1. тачка 7.
Статута општине Прибој ( „Службени лист општине Прибој“, број 12/08 ), Скупштина општине Прибој на
седници одржаној 23.06.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
Члан 1.
Овом Одлуком образује се Канцеларија за младе општине Прибој ( у даљем тексту: Канцеларија
за младе ).
Члан 2.
Циљеви Канцеларије за младе су :
1) афирмација младих и њихово укључивање у друштво,
2) организовање друштвеног живота младих,
3) укључивање младих у културни и спортски живот општине,
4) афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толеранције, сагледавања проблема
младих и њихово решавање,
5) помоћ младима у њиховој професионалној оријентацији,
6) пружање подршке иницијативама и пројектима младих и проналажење начина за њихово
финансирање,
7) едуковање младих о проблемима и изазовима одрастања,
8) промовисање спорта, здравог, стабилног и одговорног начина живота,
9) информисање младих,
10) подржавање активне сарадње општине, школа, невладиних организација, спортских и
омладинских организација и клубова,
11) промовисање значаја волонтерског рада.
Члан 3.
Задаци Канцеларије за младе су:
1) израда Планских докумената,
2) стварање услова и остваривање комуникације свих релевантних и одговорних субјеката за развој
младих на локалном и републичком нивоу,
3) организовање креативних радионица из различитих области,
4) пружање подршке омладинским организацијама на територији општине Прибој,
5) проналажење нових могућности финасирања Програма за младе,
6) израда програма и пројеката, које ће креирати и реализовати, у зависности од потреба младих у
општини,
7) и други задаци у зависности од специфичних потреба младих у општини.
Члан 4.
Канцеларију за младе чине:
- Координатор Канцеларије за младе,
- Одбор за омладину и спорт,
- Омладински центар.
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Члан 5.
Послове на остваривању циљева Канцеларије за младе обавља Координатор Канцеларије за
младе, којег именује Председник општине посебним решењем.
Права и обавезе Координатора уредиће се посебним Уговором који закључује Председник
општине.
Члан 6.
Средства за рад Канцеларије за младе обезбеђују се у буџету општине Прибој.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке , престаје да важи Одлука о образовању Kанцеларије за младе
(„Службени лист општина Прибој“, број 18/08).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Прибој“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-29 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

_______________
На основу члана 48. и 56. став 6. Закона о локалним изборима /''Сл. гласник РС''број:129/07 и
54/11/, Скупштина општине Прибој на седници одржаној 23.06.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима и то:
1. Емини Гледовић, са Изборне листе ''Најбоље за Прибој'' др. Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић
(СДП и ЛДП), испред Санџачке демократске партије.
2. Весни Југовић, са Изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије - Партија
уједињених пензионера Србије'', испред Социјалистичке партије Србије.
II Мандат новим одборницима траје до истека мандата одборника којима је престао мандат .
III Одлуку објавити у Службеном листу oпштине Прибој.

Образложење
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 20.05.2014.године, утврђен је престанак
мандата одборницима Миловану Стојкановићу са Изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка партија
Србије-Партија уједињених пензионера Србије'', Миралему Гогалићу са Изборне листе ''Најбоље за
Прибој'' др.Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић (СДП и ЛДП) и Мули Зилџовић са Изборне листе''
Најбоље за Прибој'' др.Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић (СДП и ЛДП).
Чланом 48.Закона о локалним изборима прописано је :
"Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује
првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника."
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Када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена
на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био
додељен мандат - припаднику исте политичке странке.
Кандидату коме је био додељен мандат одборника, а којем је мандат престао због преузимања
функције председника општине или градоначелника, односно заменика председника општине или
заменика градоначелника, мандат се поново додељује у истом сазиву скупштине јединице локалне
самоуправе под условима:
1) да је кандидату престала функција председника општине или градоначелника, односно заменика
председника општине или заменика градоначелника;
2) да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној листи, и
3) да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео захтев за доделу мандата
одборника.''
Општинска изборна комисија на седници одржаној 12.06.2014. године доделила је мандате
одборницима из става I решења и издала им уверење да су изабрани за одборнике. Нови одборници дали
су писмену сагласност да прихватају мандат. Општинска изборна комисија је на истој седници доделила
мандат Санели Сујић Зуковић са Изборне листе ''Најбоље за Прибој'' др. Јасминко Тоскић и Кенан
Хајдаревић (СДП и ЛДП) испред СДП. С обзиром да Санела Сујић Зуковић није дала писмену сагласност
да прихвата одборнички мандат,није јој потврђен мандат.
Чланом 56. став 6. Закона о локалним изборима прописано је да када Скупштина после
конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника, у гласању, поред одборника, могу
учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају
уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани.
ПРАВНА ПОУКА: Против одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду у року од
48 часова од дана доношења одлуке јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 013-5 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 48. и 56. став 6. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС''број: 129/07 и
54/11), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 23.06.2014. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ

I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Мевлудину Струјићу, са Изборне листе ''Најбоље за
Прибој'' др. Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић (СДП и ЛДП), испред Санџачке демократске партије.
II

Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.

III Одлуку објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
На седници Скупштине општине Прибој одржаној 20.05.2014. године, утврђен је престанак
мандата одборницима Миловану Стојкановићу са Изборне листе ''Ивица Дачић-Социјалистичка партија
Србије - Партија уједињених пензионера Србије'', Миралему Гогалићу са Изборне листе ''Најбоље за
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Прибој'' др.Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић (СДП и ЛДП) и Мули Зилџовић са Изборне листе
''Најбоље за Прибој'' др.Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић (СДП и ЛДП).

Чланом 48. став 1. и 2. Закона о локалним изборима прописано је:"Када одборнику престане
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте
изборне листе коме није био додељен мандат одборника."
Када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена
на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био
додељен мандат - припаднику исте политичке странке.''
Општинска изборна комисија на седници одржаној 12.06.2014. године доделила је мандате
одборницима Весни Југовић и Емини Гледовић и издала им уверење да су изабрани за одборнике.Нови
одборници дали су писмену сагласност да прихватају мандат. Општинска изборна комисија је на истој
седници доделила мандат Санели Сујић Зуковић са Изборне листе ''Најбоље за Прибој'' др. Јасминко
Тоскић и Кенан Хајдаревић (СДП и ЛДП) испред СДП. С обзиром да Санела Сујић Зуковић није дала
писмену сагласност да прихвата одборнички мандат, мандат се додељује првом следећем кандидату за
одборника са Изборне листе ''Најбоље за Прибој'' др. Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић (СДП и ЛДП),
испред Санџачке демократске партије.
Први следећи кандидат коме није био додељен мандат са Изборне листе ''Најбоље за Прибој'' др.
Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић (СДП и ЛДП), испред Санџачке демократске партије је Мирхан
Златанић, који је 19.06.2014. године писмено обавестио Општинску изборну комисију да не прихвата
одборнички мандат са Изборне листе ''Најбоље за Прибој'' др. Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић (СДП
и ЛДП), испред Санџачке демократске партије.
Општинска изборна комисија на седници одржаној 20.06.2014. године, доделила је мандат
Мевлудину Струјићу првом следeћем кандидату са Изборне листе ''Најбоље за Прибој'' др. Јасминко
Тоскић и Кенан Хајдаревић (СДП и ЛДП), испред Санџачке демократске партије. Општинска изборна
комисија је изадала уверење Мевлудину Струјићу да је изабран за одборника Скупштине општине
Прибој. Мевлудин Струјић је доставио писмену сагласност да прихвата одборнички мандат.
Чланом 56. став 6. Закона о локалним изборима прописано је да када Скупштина после
конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника, у гласању, поред одборника, могу
учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 48. овог Закона и који имају
уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани.
ПРАВНА ПОУКА: Против одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду у року од
48 часова од дана доношења одлуке јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 013-6 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
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На основу члана 90. тачка 7. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број
12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 23.06.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе за 2013. годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 110-1 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 46. тачка 9. Статута општине Прибој (''Сл.лист општине Прибој'' бр.12/08),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 23.06.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О ОСНИВАЊУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

I
II

ДАЈЕ СЕ сагласност на Уговор о оснивању Туристичке организације регије Западна Србија.
Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02 - 30 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 15. став 1., чланова 34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени
гласник РС'', број 111/09 и 93/2012) и члана 55. Закона о водама (''Службени гласник РС'', број 30/10),
Скупштина општине Прибој на седници одржаној дана 23.06.2014. године, донела је
О Д Л У К У
о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда на
територији општине Прибој за 2014. Годину
I Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине
Прибој за 2014. годину.
II Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 87-12 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

На основу члана 11. Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Прибој (''Сл.лист општине
Прибој'' бр.8/12 и 3/14), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 23.06.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Есад Бербо за члана Управног одбора Фонда за развој општине Прибој.

II

Мандат именованом траје до истека мандата Управног одбора.

III Решење објавити у Службеном листу oпштине Прибој.
Образложење
Чланом 11. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Прибој (''Сл.лист ппштине
Прибој'' бр. 8/12 и 3/14) прописано је:
''Управни одбор Фонда је орган управљања Фондом.
Управни одбор има председника и пет чланова које именује Скупштина општине на период од
четири године.
Председник и два члана су представници Општине а три члана су представници привредника и
предузетника.
Председник Управног одбора Фонда заступа и представља Фонд.''
На захтев Општег удружења предузетника Прибој у Управни одбор Фонда за развој општине
Прибој, имeнује се Есад Бербо, приватни предузетник из Прибоја.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
01 Број: 02-31 од 23.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број:129/07) и
члана 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке o оснивању Установе за физичку културу ''Спортски
центар'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' бр. 6/2001), Скупштина општине Прибој на седници одржаној
23.06.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' ПРИБОЈ
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I РАЗРЕШАВА СЕ Синиша Ђуровић, дужности члана Управног одбора Установе за физичку
културу ''Спортски центар'' Прибој, испред оснивача.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Ивица Бојовић, за члана Управног одбора Установе за физичку културу
''Спортски центар'' Прибој, испред оснивача.
III Мандат именованом траје до истека мандата Управног одбора.
IV Решење објавити у Службеном листу Општине Прибој.
Образложење
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за физичку културу ''Спортски
центар'' Прибој (''Сл.лист Општине Прибој'' број: 6/01) у члану 3. прописано је да председника и чланове
Управног одбора Установе за физичку културу ''Спортски центар'' Прибој именује и разрешава oснивач.
Славиша Ђуровић поднео је оставку на место члана у Управном одбору. Локална самоуправа предлаже
да се за новог члана именује Ивица Бојовић, економиста из Прибоја.
Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

01 Број: 02-31 од 23.06.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Василић,спец.инж.ел.,с.р.

________________

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 129/
07), а у вези са чланом 7. став 2. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“, број:
16/08), Општинско веће општине Прибој, на предлог Председника општине, на седници одржаној
29.05.2014.године, донело је
ОДЛУКУ
о задужењу чланова Општинског већа подручјима из надлежности Општине
I
Поред послова које Општинско веће обавља као колективни извршни орган, поједини чланови
Већа задужују се за одређена подручја из надлежности Општине, и то:
Ненад Пенезић- за подручје културе и информисања
Драго Дробњаковић- за подручје месних заједница
Никола Јоксимовић- за подручје инфраструктуре
Хајро Бећировић –за подручје пољопривреде и руралног развоја
Мула Зилџевић-за подручје образовања и односа са цивилним сектором
Миралем Гогалић- за подручје предузетништва и инвестиција
Радован Ровчанин-за подручје социјалне заштите
Миленко Милићевић-за подручје буџета и финансија
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Мирослав Буквић- за подручје омладине и спорта и подручје енергетике
II
Чланови Већа, у оквиру задужења из тачке 1. ове Одлуке, имају право и дужност да предлажу
расправљање појединих питања, дају иницијативе за припремање одлука и других аката које доноси
Скупштина општине, учествују у раду радних тела Скупштине општине и да остварују сарадњу са свим
субјектима из подручја за које су задужени (јавна предузећа, установе, надлежно одељење Општинске
управе, месне заједнице и др.).
III
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
Образложење
Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 129/ 07), чл.45. став 7., између осталог
прописано је да чланови општинског већа могу бити задужени за једно или више одређених подручја из
надележности општине.
Чл.7. Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл.лист општине Прибој“, број:
16/08) прописано је: “Ради ефикаснијег рада Општинског већа, поједини чланови Већа могу се задужити
за одређене области из надлежности рада и активности општинског већа.“
Ставом 2. истог члана прописано је: “Одлуку о задужењима из претходног става доноси
Општинско веће, на предлог Председника општине.“
Имајући у виду цитиране одредбе, као и потребу што непосреднијег увида у различита подручја
рада из надлежности Општине, предложено је као у предлогу ове Одлуке.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-164 од 29.05.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лзара Рвовић,дипл.правник, с.р.

________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.06.2014.године, разматрало је захтев Госпаве
Латић за новчану помоћ потребну за плаћање трошкова укњижавања куће и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се Госпави Латић, у износу од 10.000,00, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
IV
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 05.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

________________
32 | С т р а н а

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.06.2014.године, разматрало је захтев Мирка и
Иване Анџић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:08/2013) раздео 3, функција 040-породица и деца, апропријација 77-вантелесна оплодња,
ек.класификација 472, одобравају се средства Мирку и Ивани Анџић, у износу од 185.000,00 динара, на
име помоћи за вантелесну оплодњу.
II

Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева.

III

Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.

IV
Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском трошењу
истих.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и
архиви Општинског већа.
VI

Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 05.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.06.2014.године, разматрало је захтев
Славољуба и Лидије Зец за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:08/2013) раздео 3, функција 040-породица и деца, апропријација 77-вантелесна оплодња,
ек.класификација 472, одобравају се средства Славољубу и Лидији Зец, у износу од 185.000,00 динара, на
име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
IV
Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском трошењу
истих.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и
архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 05.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

________________
33 | С т р а н а

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.06.2014.године, разматрало је захтев
Алихоџић Нехрудина за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Алихоџић Нехрудину, у износу од 30.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
IV
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 05.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.06.2014.године, разматрало је захтев Бобана и
Славице Мркоњић за новчану помоћ потребну за вантелесну оплодњу и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:08/2013) раздео 3, функција 040-породица и деца, апропријација 77-вантелесна оплодња,
ек.класификација 472, одобравају се средства Бобану и Славици Мркоњић, у износу од 185.000,00 динара,
на име помоћи за вантелесну оплодњу.
II
Средства ће се пребацити на текући рачун подносиоца захтева.
III
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
IV
Обавезују се подносиоци захтева да, по утрошку средстава, доставе доказ о наменском трошењу
истих.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева и
архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 05.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

________________
34 | С т р а н а

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.06.2014.године, разматрало је захтев Биљане
Бојанић за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Биљани Бојанић, у износу од 30.000,00, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
IV
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 05.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.06.2014.године, разматрало је захтев
Милинковић Раденка и Десанке за новчану помоћ потребну за накнаду погребних трошкова за
преминулу ћерку и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Милинковић Раденку и Десанки, у износу од 69.550,00 динара, на име
помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
IV
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 05.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

________________
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На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.06.2014. године, разматрало је захтев Гледе
Зец за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину („Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Гледи Зец, у износу од 30.485,00, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
IV
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 05.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.06.2014.године, разматрало је захтев Буквић
Олге за новчану помоћ потребну за лечење детета и донело
РЕШЕЊЕ
I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Буквић Олги, у износу од 50.000,00 динара, на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
IV
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет,Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 05.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.06.2014.године, разматрало је захтев
Нермине Ћеловић за новчану помоћ потребну за лечење и донело
РЕШЕЊЕ
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I
Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2014.годину(„Сл.лист општине
Прибој“,број:8/2013), раздео 3, функција 130, апропријација 37, ек.класификација 499-текућа буџетска
резерва, одобравају се средства Нермини Ћеловић, у износу од 15.000,00 динара на име помоћи.
II
За овај износ умањиће се апропријација 37-текућа буџетска резерва, а увећаће се апропријација
80-средства за проширене видове социјалне заштите.
III
Средства ће се реализовати преко Центра за социјални рад Прибој, на текући рачун подносиоца
захтева.
IV
Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет.
V
Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, Центру за социјални
рад, подносиоцу захтева и архиви Општинског већа.
VI
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-174 од 05.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.

________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.16/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 16.06.2014.године, разматрало је Информацију
Одељења за друштвене делатности, финансије и буџет о броју ученика за награђивање на окружном и
републичком такмичењу, као и ученика који имају происечну оцену 5,00 и донело следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Да се за постигнуте резултате у школској 2013./2014. години ученицима доделе награде
у следећим износима:
ученици који су основно и средње образовање школске 2013./2014.године завршили са
просечном оценом 5,00 по ........................ 7.000,00 динара

-

за републичко такмичење
прво место по.............................................................................10.000,00 динара
друго место по........................................................................... 8.000,00 динара
треће место по............................................................................ 7.000,00 динара
за окружно такмичење

-

прво место по................................................................................. 3.000,00 динара
друго место по............................................................................... 2.500,00 динара
теће место по................................................................................. 2.000,00 динара
2. Ученицима који су освојили треће место на окружном екипном такмичењу по 1.000,00
динара.
3. За менторе ученика на републичком такмичењу исплатити награду у износу награде
коју је остварио ученик.
4. Закључак објавити у „Службеном листу општине Прибој“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-184 од 16.06.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.правник,с.р.
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