Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-220/2017-01
Датум: 29.11.2017. године
Црна Трава
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон) и члана 153. Одлука о комуналним
делатностима на територији општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, број
24/2013),
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана 29.11.2017. године
доноси
ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ OПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Члан 1.
Овим Програмом уређује се контрола и смањење популације напуштених паса и мачака
на територији општине Црна Трава (у даљем тексту: Општина) према специфичности средине.
Члан 2.
Велики број напуштених паса и мачака на територији Општине у највећој мери
представља последицу понашања власника, грађана и природне репродукције. Тачан број
напуштених паса и мачака је веома тешко одредити, јер постоји велики број власника паса и
мачака који своје кућне љубимце свесно или несвесно пуштају без контроле, што доприноси
повећању њихове репродукције.
Неселективна еутаназија напуштених паса и мачака представља чин који није у складу
са цивилизацијским тековинама и није ефикасно средство за контролу беснила, нити за
дугорочно смањивање броја напуштених паса и мачака, јер не доводи до решавања узрока
проблема - неодговорног власништва. Еутаназија представља нехумано поступање са осећајним
бићима, док истовремено постоји хумана алтернатива.
У циљу решавања проблема напуштених паса и мачака неопходно је остварити потпуну
сарадњу надлежног министарства, Општине, јавних комуналних и других јавних предузећа
општине Црна Трава, ветеринарских служби и удружења за заштиту животиња и грађана.
Члан 3.
Циљеви доношења овог програма су:
 социјално-безбедносни - смањење напада на грађане као и нарушавања јавног реда и мира,
 економски - смањење трошкова 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 отпада из посуда за сакупљање отпада и
спречава се прљање површина јавне намене,
 едукативни - подизање укупне свести свих грађана, и
 хумани однос према животињама - хумано поступање са животињама је мера која је у
интересу и људи и животиња.

Члан 4.
Циљеви утврђени у члану 3. овог програма реализоваће се следећим мерама:
-

-

регистрација и обележавање напуштених паса и мачака,
oбезбеђивање прихватилишта
стерилизација напуштених паса и мачака,
удомљавање,
промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање
едукација и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама
животиња и законским обавезама власника, односно држалаца (едукација и
информисање),
поновно хватање, контрола паса и мачака и ревакцинација,
стерилизација/кастрација власничких паса и мачака, и
друге мере у складу са законом.

ОПИС МЕРА
1. Популација напуштених паса и мачака повећава се због неадекватног односа власника,
односно држалаца паса и мачака. С обзиром на то да велики број власника, односно држалаца
паса и мачака напушта своје животиње, неопходно је да се спроведе регистрација и
обележавање ових животиња, као и стимулација власника,односно држалаца паса и мачака, да
их обележе и чипују. Грађани, власници, односно држаоци паса и мачака, треба да се упознају
са наведеном обавезом, и то путем средстава јавног информисања, кроз поделу обавештења,
трибине, едукације у школама итд. Обележавањем и регистровањем паса и мачака стварају се
повољнији услови за једноставно проналажење њихових власника, односно држалаца.
2. Узевши у обзир да општина Црна Трава нема изграђено прихватилиште за напуштене
животиње, закључиће се уговор о поверавању послова збрињавања напуштених паса и мачака
са неким од Прихватилишта која су изграђена на територији суседних општина.
Прихватилилште треба да испуњава услове за поступање са напуштеним псима и мачкама у
складу са савременим принципима, прописима, стандардима и начелима, побољшање
здравственог стања свих паса и мачака у Општини, смањење могућности злоупотребе паса и
мачака, допринос заштити животне средине и посредно повећање безбедности становништва.
3. Стерилизација је најефикаснија мера којом се смањује популација напуштених паса и
мачака и, регулише бројност популације у прихватилиштима, као и њихова неконтролисана
репродукција.
4. Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог
збрињавања, и том приликом морају бити вакцинисани, стерилисани и обележени.
5. Промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање обухвата
подизање свести грађана и власника, односно држалаца животиња, о обавезама које повлачи
држање животиња. Такође, промовисање одговорног власништва над животињама путем
медијске кампање подразумева и утицај на свест грађана и власника, односно држалаца
животиња, о битности стерилизације као најефикаснијег начина контроле нежељене популације
животиња. Промоција одговорног власништва врши се како путем телевизије и радија тако и
путем друштвених мрежа.
6. Власници, односно држаоци паса и мачака, едукацијом и информисањем упознају се са
особинама и потребама паса и мачака, сопственим мотивима држања паса и мачака, као и
законским обавезама власника паса и мачака.
7. Стерилизација/кастрација власничких паса и мачака има за циљ смањење прираштаја
напуштених животиња на територији Општине, односно смањење броја избачених кућних
љубимаца које неодговорни власници након неког времена остављају на улицама Општине,

чиме повећавају број напуштених животиња, као и да предупреди настанак нежељеног
потомства власничких паса и мачака, јер у случајевима добијања нежељеног потомства кућних
љубимаца то потомство, односно штенад, углавном заврше на улици, чиме увећавају број
напуштених животиња.
8.
Друге мере у складу са законом подразумевају еутаназију, тј. лишавање живота паса на
хуман начин, у околностима и на начин предвиђен Законом о добробити животиња, као и друге
мере које за циљ имају смањење популације напуштених паса и мачака.
Члан 5.
На територији Општине послови прикупљања, превоза и збрињавања напуштених паса и
мачака, њихове тријаже, вакцинисања, стерилисања, чиповања и поновног пуштања из
прихватилишта повериће се привредном субјекту регистрованом за ову делатност са којим ће
Председник општине Црна Трава закључити уговор о поверавању послова.
Члан 6.
Средства за реализацију планираних активности у оквиру Програма контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака на територији општине Црна Трава, обезбеђује се у
буџету општине Црна Трава, на основу ценовника привредног субјекта регистрованог за
обављање послова збрињавања напуштених паса и мачака, њихове тријаже, вакцинисања,
стерилисања, чиповања и поновног пуштања из прихватилишта.
Члан 7.
Oвaj Програм ступа на снагу наредног дана од дaнa доношења и биће објављен у
"Службеном гласнику Града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
______________________

