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       Република Србија 

ОПШТИНА ЖАГУБИЦА 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Жагубица, Мај 2016. године 

 

На основу члана 54. Закона о добробити животиња  („Службени гласник РС“, 

бр. 41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/2005, 

30/2010 и 93/2012), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“, бр. 88/2011), члана 29. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник 

РС“, бр.18/2010) и члана  67. Статута Општине Жагубица („Службени гласник 

Општине Жагубица“, бр. 6/2008, 4/2009, 3/2011 и 14/2014), Општинско веће Општине 

Жагубица, на седници одржаној дана 04.08.2016. године, доноси 
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ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

УВОД 

 

Локална самоуправа је по закону надлежна за решавање проблема паса 

луталица, а први корак је израда Програма контроле и смањења популације паса 

луталица у складу са специфичностима средине. 

Да би Програм био успешно спровођен, неопходна је сарадња надлежног 

Министарства, локалне самоуправе, комуналног предузећа, ветеринарске службе, 

удружења за заштиту животиња и грађана. 

Узрок проблему су отежана економска ситуација и лоше навике једног броја 

грађана, који због недостатка средстава за обележавање и вакцинацију, као и за негу 

својих кућних љубимаца, прибегавају избацивању својих паса на улицу. 

Циљ Програма је стабилизација популације паса на територији општине 

Жагубица. 

 

ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

Програм контроле и смањења популације паса луталица на територији општине 

Жагубица усмерен је у неколико праваца: 

 

- Контрола популације паса (контрола репродукције масовном стерилизацијом 

и вакцинацијом против беснила и паразита); 

 

- Успостављање одговорног односа власника према својим кућним 

љубимцима (регистрација власника, обележавање кућних љубимаца 

микрочиповима, редовна контрола здравственог стања-вакцинација против 

беснила и чишћење од паразита, подстицање власника да стерилишу своје 

кућне љубимце); 

 

- Поштовање законске регулативе (Закон о добробити животиња, Закон о 

ветеринарству, Општинске одлуке  и други прописи); 

 

- Информисање и сарадња на свим нивоима ( надлежне државне институције, 

јавност, власници паса, ветеринарска служба, организације и удружења за 

заштиту животиња); 

 

- Организовање прихватилишта (прихватилиште мора бити прописно 

опремљено, а запослени обучени за хумано хватање животиња, као и за рад са 

животињама у прихватилишту); 

 

- Организовање зоохигијенске службе (Закон о ветеринарству предвиђа 

обавезу локалне самоуправе да на својој територији организује зоохигијенску 

службу која обавља послове хватања и збрињавања напуштених животиња у 

прихватилиште за животиње, нешкодљиво уклањање лешева животиња са 

јавних површина и слично, као и транспорт или организовање транспорта 

лешева животиња  до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада 

животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, 
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људе или животну средину.  Када је животиња угинула под околностима које се 

не сматрају уобичајеним, леш животиње може бити уклоњен само по налогу 

ветеринарског инспектора. У смислу стварања задовољавајућих капацитета 

треба посебно обратити пажњу на техничку опремљеност службе за хватање, 

превоз, лечење и збрињавање паса луталица, обученост радника и смештајне 

капацитете - основни законом предвиђени услови). 

РАЗЛОЗИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА 

 

Локална самоуправа, свесна своје одговорности и законске обавезе када је у 

питању решавање проблематике са псима луталицама, а сагледавајући целокупну 

палету могућих решења у циљу одговорнијег понашања и утицаја на смањење и 

контролу бројности паса, израдила је овај Програм и ангажоваће се да исти у пракси 

спроведе.  

Садашње стање решавања проблема паса луталица је незадовољавајуће и 

неодрживо, а променом законских прописа и забраном уништавања животиња, у 

задњих неколико година проблем је већи. 

Овај Програм је резултат неслагања са досадашњим начином решавања 

проблема паса луталица, јер није дао очекиване ефекте и изискује значајна новчана 

средства. 

Циљ Програма је хуманији и савременији приступ решавању овог проблема, у 

складу са важећом законском регулативом. 

Уз важеће законске прописе, при изради Програма обављене су консултације и 

уважаване сугестије од стране ветеринарских и инспекцијских служби, удружења за 

заштиту животиња и слично, као и уважаване и специфичности општине Жагубица. 

 

Основни разлози за примену Програма су: 

 

- СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ (смањење напада на грађане као и 

узнемиравање јавног реда и мира); 

- ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ (трошкови постојања прихватилишта и 

службе зоохигијене временом би се вишеструко исплатили, јер би се уштедели 

трошкови које би локална самоуправа морала да плаћа у случајевима 

одштетних захтева грађана, избегли би се велики трошкови за ангажовање 

зоослужби са стране који  су велики и не дају жељене ефекте, а допринело би се 

и отварању нових радних места на територији наше општине); 

- ЗДРАВСТВЕНИ (спречава се ширење и преношење заразних болести као и 

болести које су заједничке људима и животињама-зоонозе); 

- ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА (хумано поступање са 

животињама је мера у интересу и људи и животиња); 

- ЕДУКАТИВНИ (формирањем и опремањем прихватилишта општина 

Жагубица добија нови простор за разне едукативне програме намењене 

подизању укупне свести грађана, а нарочито деце и омладине, о потреби 

одговорнијег и хуманијег поступања са животињама);  

- ЕСТЕТСКИ (лепши изглед насеља у општини Жагубица, како за наше грађане, 

тако и за туристе и госте). 

 

ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ 

 

- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, бр. 41/09), 

- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), 
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- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 

72/09, 43/11 и 14/16), 

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11), 

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, бр. 18/10), 

- Кривични законик („Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 

111/09, 121/12, 104/13 и 108/14), 

- Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака („Службени 

гласник РС“, бр. 23/12), 

- Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за 

животиње („Службени гласник РС“, бр. 19/12), 

- Одлука о комуналним делатностима („Службени гласник Општине Жагубица“, 

бр. 11/13, 5/14),  

- Одлука о држању домаћих животиња („Службени гласник Општине Жагубица“, 

бр. 2/09). 

 

 

ПРОГРАМ СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА 

 

Кроз реализацију Програма, формираће се прихватилиште, на локацији (могуће 

локације : бивша Комунална кланица Жагубица,бивша ОЗЗ „ Млава“ Вуковац или 

бивша „ Фарма „ Тршка Суви ДО).. У склопу ограђеног простора биће изграђено или 

прилагођено и опремљено све што је потребно за хумани приступ решавању проблема 

паса луталица у складу са важећом законском регулативом. 

 

 
 

- Процедура у поступању са ухваћеним псима луталицама: 

• Хватање паса са посебним акцентом на агресивне, болесне и старе јединке; 

• Транспорт ухваћених јединки до прихватилишта; 

• Прихват јединки и уношење података о њима у базу података; 
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• Ветеринарски третман који обухвата општи клинички преглед, 

дехелминизацију, вакцинисање против беснила и обележавање 

микрочиповањем, стерилизација-кастрација; 

• Пружање одговарајуће здравствене помоћи ухваћеним јединкама; 

• Смештај у боксове/кавезе и то одвајањем одарслих јединки од штенаца, 

болесних од здравих, агресивних од мирних, а јединке са младунцима смештати 

у посебне боксове/кавезе; 

• Тријажа јединки од стране ветеринарске службе и посебно формиране комисије 

за тријажу и еутаназију; 

• Еутаназији се приступа само по препоруци комисије за тријажу и еутаназију а у 

складу са Законoм о добробити животиња. Лишавање животиње живота обавља 

се на хуман начин који проузрокује тренутну и сигурну смрт. Животињу може 

лишити живота само ветеринар или ветеринарски техничар под надзором 

ветеринара или друго обучено лице под надзором ветеринара, осим у 

случајевима када је угрожена безбедност људи и животиња; 

• Брига о ухваћеним јединкама у трајању од 30 дана од дана смештаја у 

прихватилиште; 

• Животиње се из прихватилишта враћају власнику уколико је исти познат уз 

надокнаду трошкова збрињавања у прихватилишту; 

• Уколико је власник непознат у року од 30 дана од смештаја у прихватилиште се 

над здравим и неагресивним животињама покушава удомљавање или се 

уступају другим прихватилиштима и азилима што је у складу са Законом о 

добробити животиња. Уколико се ни на који наведени начин не збрину 

животиње, онда се исте пуштају на станиште са којег су претходно ухваћене.  

 

- Циљ реализације Програма: 

Циљ реализације овог Програма је хуманије, савременије и одрживије решавање 

наведеног проблема. 

Овим мерама би допринели,  да кроз прихватилиште, за релативно кратко време 

прођу сви пси луталице, да буду обележени и здрави, па кад се нађу на улици или 

другој јавној површини, не представљају опасност по људе. 

У склопу Програма неопходно је реализовати активности на санкционисању 

неодговорних власника, у сарадњи са комуналном и републичком ветеринарском 

инспекцијом, по систему „од врата до врата“. 

Такође, у складу са Програмом неопходно је годишње урадити Акциони план мера 

у циљу реализације Програма контроле и смањења броја популације паса луталица. 

У складу са Законом о добробити животиња Служба зоохигијене је дужна да 

сарађује са надлежним ветеринарским службама и организацијама за заштиту 

животиња, као и да редовно обавештава јавност и друге власнике прихватилишта и 

азила о животињама које се налазе у прихватилишту. 

 

- Статус Службе зоохигијене у прихватилишту: 

За решавање проблема паса луталица у општини Жагубица, формираће се Служба 

зоохигијене при ЈКП „Белосавац“ Жагубица.  

Служба зоохигијене је у обавези да, у складу са важећим законским прописима из 

ове области, обавља све потребне послове око хватања и збрињавања паса луталица у 

прихватилишту, а на основу Уговора који ће општина Жагубица закључити са ЈКП 

„Белосавац“ Жагубица. 

За рад службе општина Жагубица ће обезбедити потребна средства, како би иста 

могла да функционише. 
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- Потребна финансијска средства за рад Службе зоохигијене и 

прихватилишта: 

1. Трошкови изградње или прилагођавања објеката (доградња и уређење) и  

одржавања објеката; 

2. Трошкови набавке и одржавања опреме у прихватилишту; 

3. Трошкови набавке потребне опреме за рад радника у Служби зоохигијене; 

4. Трошкови ветеринарског збрињавања и здравствене контроле ухваћених 

животиња (лекови, вакцинација, обележавање, лечење – на основу Уговора са 

ветеринарском станицом или службом); 

5. Трошкови плата и накнада за запослене раднике; 

6. Трошкови обуке, као и здравствене заштите запослених (превентивно 

вакцинисање); 

7. Трошкови исхране животиња у прихватилишту; 

8. Материјални трошкови прихватилишта; 

9. Трошкови стерилизације, кастрације и еутаназије; 

10. Трошкови набавке дезинфекционих средстава; 

11. Трошкови превоза и уништавања животињских лешева; 

12. Трошкови настали при уступању животиња у друга прихватилишта и азиле; 

13. Други непредвиђени трошкови. 

 

- Извори прихода прихватилишта: 

 

1. Средства из буџета Општине Жагубица (евентуално средства из буџета 

Републике Србије), 

2. Сопствена средства из делатности Прихватилишта; 

3. Средства из донација и од спонзора. 

 

- Динамика реализације Програма: 

 

С обзиром на садашње стање и обимност проблематике, као и уз уважавање 

материјалних могућности општине Жагубица, Програм ће се реализовати по фазама. 

Код реализације Програма по фазама строго ће се водити рачуна о приоритетима и 

законским обавезама. 

Приоритете и фазе реализације Програма утврдиће Општинско веће општине 

Жагубица на основу предлога ЈКП „Белосавац“ Жагубица и надлежних стручних 

служби. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Усвајањем и реализацијом овог Програма: 

• Заштитили би се грађани; 

• Успоставила би се контрола и смањила бројност популације паса луталица, без 

њиховог убијања, што је у Србији забрањено; 

• Кроз обележавање свих паса нестаје појам непознатог власника; 

• Вакцинацијом паса нестаје опасност од ширења беснила; 

• Подстиче се правилан однос према напуштеним животињама и одговоран однос 

власника кућних љубимаца. 

 

На овај начин смањује се и временом потпуно елиминише опасност да пси 

луталице уједају  грађане, а самим тим смањиће се и број  одштетних захтева за 

накнаду штете услед уједа, те се стога средства из буџета планирана за одштету могу 
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определити за рад прихватилишта, чиме се стичу основни услови за реализацију 

Програма. 

 

Такође, потребно је извршити измене и допуне постојећих општинских одлука као 

и доношење нових одлука које се односе на услове за држање домаћих животиња, 

третирање власничких и невласничких паса. 

 

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 паса луталица, који се слободно крећу на јавним 

површинама у насељеним местима општине, стварајући проблеме. 

 

Када сви пси буду прописно обележени и регистровани, стварају се услови за лако 

и брзо проналажење правих власника, који ће се много теже одлучити да одбаце или 

напусте своје љубимце, ако знају да су казне значајне, као и трошкови хватања и 

евентуално насталих штета од напада на људе и домаће животиње. 

 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Жагубица и на сајту Општине Жагубица. 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

 

Број:II-01-748-1046/16                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

У Жагубици, 04.08.2016. године                                          Сафет Павловић  дипл.екон 
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ОСНИВАЧ: 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год. 
 

 

ИЗДАВАЧ: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 
Главни и одговорни уредник: 

 

Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица 
телефон: 012/643 - 602  факс: 012/ 643 – 237 

 

е – маил: sozagubica@gmail.com 

 
 

Обрадио: 

 
Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи 

телефон: 012/ 7643-153    е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com 
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