СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 16. ВРБАС 14. СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНА LII

96.
На основу члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник Републике
Србије“, број 91/05 и 30/10, 93/2012), члана 1. и 54. Закона о добробити животиња
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009), члана 3 . Одлуке о оснивању
Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду („Службени лист општине Врбас“,
број 1/2010, 10/2014 и 29/2017), члана 3. Одлуке о спровођењу послова у
зоохигијенској служби која је у саставу јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
(„Службени лист општине Врбас“, број 10/2014) и члана 16. и 53. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Општинско веће општине
Врбас, на седници одржаној дана 14. септембра 2018. године, донело је
ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И
МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2018. ГОДИНУ
1. УВОД
Популација паса и мачака на улицама, јавним површинама и пољима,
резултат је напуштања кућних љубимаца од стране њихових власника и њихове
даље репродукције. У недостатку хране и неге, њихово удруживање и хордашење,
повремени напади на грађане и реална опасност од преношења заразних болести
постају велику проблем за безбедност и сигурност грађана.
Програм се доноси ради системског решавања наведеног проблема и
координираног деловања надлежних органа, организација и удружења.
Програм је усмерен ка постизању следећих циљева:
1. Социјално-безбедносни – успостављање сигурности и безбедности грађана од
напада и нарушавања осећаја сигурности.
2. Здравствени-спречавање ширења заразних болести животиња као и болести
који се могу пренети на људе /зоонозе/.
3. Хумани однос према животињама – хумано поступање са животињама
доприноси хуманизацији поједнаца и заједнице у целини.
4. Економски – смањење трошкова по основу одштетних захтева грађана.
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Програм се заснива на следећој правној регулативи:
1. Закон о ветеринарству („Сл.гласник Републике Србије“, број 91/05 и
3/10,93/2012),
2. Закон о добробити животиња („Сл.гласник Републике Србије“ број 41/09),
3. Правилник о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима
(„Сл.гласник Републике Србије“, број 115/05,33/07),
4. Одлука о држању домаћих животиња („Службени лист општине Врбас“ број
1/2010 ),
5. Одлука о оснивању Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
(„Службени лист општине Врбас број 1/2010,10/2014,29/17),
6. Одлука о спровођењу послова у зоохигијенској служби која је у саставу јавне
агенције за зоохигијену и пољопривреду („Службени лист општине Врбас“ ,
број 10/2014 ).
Чланом 54. Закона о добробити животиња прописано је да су органи
јединицама локалне самоуправе дужни да израде и спроводе Програм контроле и
смањењеа популације напуштених паса и мачака према специфичности средине.
Законом о ветеринарству, између осталног, уређује се заштита и унапређење
здравља животиња, утврђују се заразне болести животиња и мере за спречавање
ширења, сузбијања и искорењивања заразних болести животиња и болести које се
са животиња могу пренети на људе.
Програм се заснива пре свега на одредбама члана 6, 7, 66, 67, 69. и 70.
Закона о добробити животиња. Чланом 66. Закона прописано је: Орган јединице
локалне самоуправе дужан је да обезбеди прихватилиште ако на својој територији
има напуштених животиња, да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање
напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у
прихватилишту у складу са законом као и да напуштеним и изгубљеним животињама
које су неизлечиво болесне или повређене животиње обезбеди лишавање живота у
складу са овим законом. Чланом 67. Закона
прописано је да је власник
прихватилишта дужан 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 приватилишту. Ако се
животиње у року до најмање 30 дана од дана смештања у прихватилиште не
пронађе власник, односно ако се не збрине на други начин, са животињом се поступа
у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и
мачака.Сва обавештења која прихватилиште упућује ветеринарским службама и
организацијама за заштиту животиња морају бити у писаном облику уз потписану
доставницу .
2. ОЦЕНА СТАЊА
Мере контроле и смањења популације напуштених паса спровођене су од
случаја до случаја из разлога што нису постојали одговарајући услови, објекат,
опрема и организација. Оснивањем Јазип-а, Зоохигијенске службе, изградњом
објекта и набавком опреме , доношењем Одлуке о условима и начину држања паса и
мачака, стекли су се услови за системски и дугорочни приступ решавања овог
проблема.
Досадашње мере нису дале одговарајуће резултате из горе наведених
разлога, као и због неодговорног односа грађана власника паса у погледу контроле
размножавања и поступања са нежењеним младунцима.
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Напуштени пси због недостатка хране, неге и др. постају опасни по људе,
посебно децу, домаће животиње, а највећу опасност представљају као носиоци
заразних болести које су заједничке и за псе и за људе.
Процењено је да на територији Општине има око 200 напуштених паса.
3. ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ
Програм контроле и смањење паса луталица је заснован на начелима
законитости, хуманости, одговорности и сарадње.
Програмски задаци су:
1.
2.
3.

Успостављање одговорног, хуманог и одрживог држања обележених паса
од стране познатих власника.
Успостављање и трајна контрола здраве популације која не угрожава
здравље становништва заразним болестима /беснило и паразитозе/.
Успостављање популације социјализованих паса који не угрожавају
опасност по становништво и обезбеђује сигурност грађана.

4. МЕРЕ
Програмски циљеви реализоваће се применом следећих мера:
1. Вакцинација, регистрација и обележавање паса је превентивна мера, која
обезбеђује олакшан надзор над њиховим кретањем, проналажење изгубљених,
напуштених и отуђених љубимаца, утврђивање власника и њихове одговорности за
материјалне трошкове хватања и збрињавања паса, као и за накнаде у случају
напада. Неевидентрани пас или штене кога власник напусти представља опасност
за грађане, а одговорност за последице њихових напада на грађане пада на терет
Општине.
2. Лечење паса по доласку у амбуланту, псима се отвара историја болести,
обрађују свеже и старије ране мањег обима које не захватају дубља ткива и телесне
шупљине , постављање завоја ,удлага, врши се хирушки преглед , спроводе
одговарајуће дијагностичке процедуре, планира и врши оперативни захват.
Оперисаном пацијенту пружају се адекватни услови у зависности од
инервенције коју је имао уз стални надзор у трајању од 3 до 7 дана од стране
стручног особља у Прихватилишту.
Након тога се наставља третман који обухвата ( медикаментозну терапују,
превијање, контролу здравственог стања) .
Животињи на којој се предузимају наведене мере може се продужити боравак
у Прихватилишту до опоравка.
Спровођење мере је у надлежности Републичке Управе за ветерину и
ветеринарске ординације којим су поверени послови вакцинације и регистрације
власништва, а Зоогигијенска служба за напуштене псе приликом удомљавања и
враћања на локацију на којој су ухваћени.
3. Хватање напуштених и изгубљених паса и смештај у прихватилиште уз
спровођење мера утврђених овим Програмом и законом елиминише се опасност од
уједа и напада на грађане, смањује се популација напуштених паса, и обезбеђују
услови за удомљавање и враћање на локацију неопасних, стерилисаних и
обележених паса.
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За спровођење мере одговорна је Зоохигијенска служба.
4. Стерилизација је мера којом се умањује популација паса и мачака и спречава
настанак нежељних и неудомљених младунаца, спречава неконтролисана
репродукција напуштених паса и мачака и смањује бројност популације у
прихватилиштима.
Стерилизација се спроводи као обавезна мера и као мера на захтев власника.
Спровођење мере стерилизације напуштених паса и мачака који се враћају на
локацију на којој су ухваћени је у надлежности Зоохигијенске службе.
Након извршене стерилизације Зоохигијенска служба је у обавези да задржи
животињу по Законом прописаним условима најманје :
женку 5 дана док мужјака најмање 3 дана.
За популаризацију примене ове мере на популацију паса или мачака који имају
власника услуге стерилизације може вршити ветеринарска станица- амбуланта
ангажована за рад у Зоохигијенској служби, само уз писану изјаву власника о
давању сагласности о стерилизацији пса или мачке.
5. Враћање напуштених паса или мачака на локацију на којој су ухваћени уз
претходну регистрацију, обележавање, вакцинацију и стерилизацију. При
спровођењу ове мере треба водити рачуна да број враћених паса на локацију на
којој су ухваћени не доведе до појаве чопора и агресивног понашања и страха код
грађана. На локацију на којој је ухваћен враћају се само неагресивни, мањи пси
уколико постоје услови да се грађани брину о њиховој исхрани и појењу. Ова мера
спроводи се на до 10% од броја ухваћених паса на одређеној локацији. Пас који
нема власника, односно напуштени пас, над којим је извршена стерилизација и који
се по протеку времена проведеном у Прихватилишту , а у складу са Одлуком, не
може се вратити на локацију на коју је и пронађен због тога што је пронађенен у
близини објеката где је велика фреквенција људи односно деце ( школе, вртићи,
аутобуске – железничке станице, зграде суда, општинске управе и друго) већ ће се
вратити на локацију која нема велику фреквенцију људи, а где им се могу
обезбедити горе наведени услови .
За спровођење ове мере задужена је Зоохигијенска служба.
6. Удомљавање паса или мачака из прихватилишта је хуманији начин
збрињавања напуштених животиња. Све животиње које се дају на удомљавање
морају бити вакцинисане, стерилисане и обележене.
За спровођење ове мере задужена је Зоохигијенска служба. Ову меру
Зоохигијенска служба спроводи у сарадњи са удружењима и медијима.
7. Обавештавање и информисање је усмерено на упознавање власника паса или
мачака и грађана, са особинама и потребама пса или мачке , сопственим мотивима
држања паса или мачака, законским обавезама и одговорностима власника паса или
мачака и последицама по псе или мачке у случају њиховог напуштања од стране
власника.
За спровођење ове мере задужена је Зоохигијенска служба, удружења,
медији, основне и средње школе.
8. Еутаназија је лишавање живота животиња на хуман начин ако:
1. 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;
2. је достигла старост па јој отказују основне животне функције;
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3. се лишавањем живота спречава ширење односно ако се сузбијају и
искорењују заразне болест, у складу са законом којим се уређује
ветеринарство;
4. 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 живота животиње од веће користи за њену добробит него
што су патње од даљег живота, у складу са мишљењем ветеринара;
6. ако се ради о опасном псу.
За спровођење ове мере задужена је Зоохигијенска служба.
5. ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Средства се обезбеђују из буџета Општине Врбас, Републичке управе за
ветерину и донација.
6. ОПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Оперативне активности у 2018. години усмериће се на:
1. Превенцију настајања нових напуштених паса,
2. Хватање напуштених паса и предузимање мера из Поглавља 4. од тачке 1. до
тачке 8.
3. Информисање и едукацију
1. Превенција настанка нових напуштени паса усмерена је на псе познатих
власника, односно на успостављање одговорног власништва, кроз:
 обележавање паса микрочиповима и регистрације власника,
 успостављања електронске базе података,
 контрола здравственог стања (вакцинације против беснила,
дехелминтизација),
 контрола редпродукције (подстицање власника да стерилишу
своје кућне љубимце)
2. Примену Закона и Одлуке о домаћим животињама
3. Хватање напуштених паса и предузимање мера из Поглавља 3:
 хватање и смештај у прихватилиште,
 одвајање здравих и доброћудних јединки уз активно
удомљавање,
 спровођење еутаназије над животињама из Поглавља 4. тачке 8.
Програма,
 стерилизација, вакцинација, микрочиповање и обележавање
огрлицом и враћање на локацију,
 по протеку 30 дана од дана смештаја у прихватилиште уколико
није пронађен власник пса, пас удомљен или враћен на локацију
на којој је ухваћен, пси из поглавља 4. тачка 8. лишавају се
живота према члану 15, 16, и 17. Закона о добробити животиња.
4. Информисање и едукација
Путем медија на погодан начин (тематским емисијама, чланцима,
прилозима и сл) власнике и грађане треба упознати са обавезама и
правима из закона и општинске одлуке; санкцијама за њихово
непоштовање; са циљевима и мерама контроле популације кућних

Број: 16. Страна 1104. Службени лист општине Врбас, 14. септембар 2018. године
љубимаца; опасностима од преношења заразних болести; опасности од
напада на људе; о псима погодним за удомљавање, изгубљеним и
пронађеним животињама и соталим питањима везаним за спровођење
програма.
7. ПРИМЕНА И НАПУШТЕНЕ МАЧКЕ
Мере и активности предвиђене за контролу и смањење популације
напуштених паса примењују се и на напуштене мачке (осим обележавање уградњом
микрочипа).
Значајнији резултати примене мера и активности из Програма могу се
очекивати за око годину дана.
Овај Програм ће се примељивати наредног дана од дана објављивања
„Службеном листу општине Врбас“.
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