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„Службени лист општине Нова Црња“ на основу члана 12. Закона о јавном информисању („Службени гласник 

Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у 

Регистру јавних гласила. 

 

„Службени лист општине Нова Црња” издаје орган управе општине Нова Црња, 

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

 

Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260. 

Жиро рачун број ; 840-494845-81 
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 4. На основу члана 10. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 

88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 61. Статута општине Нова Црња („Сл.лист општине Нова 

Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) у вези Одлуке о приступању изради Студије оправданости за 

заједничко обављање послова зоохигијене бр. I-06-44/21-1 од 13.12.2021.године и Решења о 

образовању Комисије за израду Студије оправданости за заједничко обављање послова 

зоохигијене бр. I-02-53/21 од 13.12.2021.године, Општинско веће општине Нова Црња на 

седници одржаној дана 14.01.2022.године доноси  
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ОПРАВДАНОСТИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗООХИГИЈЕНЕ 

ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА И ГРАДА КИКИНДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Црња, 2022. година 
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Садржај: 

 

1. Увод 

 

2. Законски оквир 

 

3. Приказ затеченог стања 

 

4. Финансијска анализа  

 

5. Извор финансирања 

 

6. Анализа тржишта за делатност зоохигијене 

 

7. Приказ економски оправданих и правно могућих модела заједничког обављања послова 

комуналне делатности 

 

8. Предности и недостаци у односу на друге моделе  

 

9. Очекивани резултати релизације Студије 

 

10. Преглед ризика и предлога за њихово отклањање, односно предупређивање 

 

11. Образложење 

 

12. Закључак 

 

1.УВОД 

 

Делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја 

напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације 

изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева 

животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање 

такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање 

споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге 

животиње, људе или животну средину; спровођења мера за смањење популације глодара, 

инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 

јавним површинама. 

 

Општина Нова Црња препознаје значај решавања свих послова који су обухваћени овом 

делатношћу, а посебно хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених 

животиња у прихватилиште, контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса, 

будући да јединица локалне самоуправе уређује услове обављања комуналних делатности, 

права и обавезе корисника комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем 

комуналних делатностиу складу са законским прописима, а да за ове послове тренутно није 

нађено адекватно решење.  

 

Велики број напуштених животиња (паса /мачака) на улицама насељених места 

општине и поља, резултат је напуштања кућних љубимаца од стране њихових власника. Сада 

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

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

животиња повећава. Узрок овом проблему су лоше навике људи и тешка економска ситуација 

грађана, који због недостатка средстава за обележавање и вакцинацију, прибегавају 
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избацивању паса на улицу. Због тога је неопходно: ограничавање на прихватљиву меру 

популације паса и мачака који живе на јавним површинама; унапређивање добробити и 

здравља власничких и невласничких паса и мачака; промовисање одговорног власништва; 

стварање популације паса и мачака у којој више нема беснила; смањивање ризика од осталих 

зооноза; смањивање других ризика за здравље људи; заштита животне средине и превенција 

илегалне продаје паса и мачака, примењујући важеће одредбе закона. 

 

Израдом Студије оправданости за заједничко обављање послова зоохигијене утврдиће 

се оправданост заједничког обављања послова зоохигијене, и то послова хватања, превоза, 

збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште и контроле и 

смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака. 

 

Правни основ за доношење ове Студије је члан 10. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016и 95/2018) којим је прописано да две или више 

јединице локалне самоуправе могу споразумом уредити заједничко обављање комуналних 

делатности, осим ако то није другчије уређено другим посебним прописом.  

 

 

2.ЗАКОНСКИ ОКВИР 

 

Делатност зоохигијене регулисана је следећим прописима:  

 

1. Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/2006) 

2. Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/2005, 30/2010, 

93/2012,17/2019 и други закон) 

3. Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/2009) 

4. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 

36/2009 и др. закон,72/2009 и др. закон, 43/2011 - одлукаУС, 14/2016, 76/2018, 

95/2018 - др. закони 95/2018 - др. закон) 

5. Кривични законик („Службени гласник РС“, број 85/2005, 88/2005 - испр., 

107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 

35/2019) 

6. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 

др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 

7. Закон о јавном реду и миру („Службени гласник РС“, број 6/2016 и 24/2018) 

8. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, 88/2011, 104/2016 

и 95/2018) 

9. Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности 

(„Сл. гласник РС“,бр.13/18, 66/18 и 51/2019) 

10. Статут општине Нова Црња („Сл.лист општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 

16/15 и 2/19) 

11. Одлука о обављању делатности зоохигијене („Службени лист општине Нова 

Црња“, бр. 23/21)  

12. Програм превенције, контроле и сузбијања популације напуштених паса и 

мачака на територији општине Нова  Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“, бр. 23/21) и др. 

 

3.ПРИКАЗ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА 

 

Водећи проблеми из делатности зоохигијене наше општине су хватање, превоз, 

збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контрола и 

смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака. 
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Садашње стање решавања проблема је неодрживо и незадовољавајуће, због непостојања 

прихватилишта за смештај животиња. 

 

Досадашњи начин уклањања животиња са улица, упркос великим напорима није дао 

очекиване разултате.  

 

Број луталица у одређеним периодима повећавао се због разних узрока: обавезна 

вакцинација против беснила, штењење керуша, немогућност даљег држања, храњења.  

 

Када се напуштена животиња и ухвати, власнику је немогуће ући у траг, пси и мачке нису 

обележени, законодавна политика је блага и неефикасна.  

 

Овакав начин рада отклањао је само последице, а узроци проблема су и даље остајали 

нетакнути. 

 

 

Преглед стања из области делатности зоохигијене (2020.година) 

 

Капацитети и обухват 

Број насељених места обухваћених услугом 6 

Укупан број домаћинстава у насељеним местима обухваћеним 

услугом 
3886 

Број активних азила за смештај напуштених животиња 0 

Капацитет активних азила 0 

Број ухваћених и збринутих паса и мачака у току 2020. године 9 

Укупна површина на којима је спроведена дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација током 2020. године (у км2) 
  

Укупан број извршених запрашивања ради сузбијања 

комараца и крпеља у току 2020. године 
3 третмана 

Број пријављених уједа од паса луталица 28 

Укупан износ исплаћених обештећења за уједе током 2020. 

године 
2.276.101,00 динара 

  

Извори финансирања комуналне услуге зоохигијена (планирана средства) 

Извор финансирања Износ 

Сопствена средства 14.010.357,00 динара 
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Дијаграм 1: Финансирање делатности зоохигијене из буџета јединице локалне самоуправе по 

годинама 

 

 
 

 

 
 

Дијаграм 2: Број захтева за накнаду штете настале услед уједа паса луталица по годинама 

 
 

 

Општина Нова Црња тренутно обавља делатност зоохигијене самостално.  

 

Вршиоци комуналне делатности су: 

 

-ЈКП "8.август", Српска Црња, Партизанска бб -  послове нешкодљивог уклањања и 

транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката, на основу акта о оснивању. 

 

-Delfin trade d.o.o. , Београд, Булевар Војводе Мишића 14 - спровођење мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на јавним површинама, на основу закљученог уговора. Са 

2017 2018 2019 2020

6.467.771,00 
дин.

9.490.720,00 
дин.

7.480.639,20 
дин.

11.310.347,0
0 дин.

2017

20182019

2020

13

18

27

21

Број захтева за накнаду штете настале услед уједа паса луталица 

Р.б. Назив 2017. 2018. 2019. 2020. 

1. Број закључених споразума о 

вансудском поравнању 
13 18 27 21 

2. Број тужбених захтева за накнаду 

штете 
0 2 0 7 

3. Број тужбених захтева који су решени 

посредовањем (медијацијом) 
0 0 0 0 



Број 4 14.01.2022.године „Службени лист општине Нова Црња“   Страна 25 

предузећем Delfin trade d.o.o. , Београд, Булевар Војводе Мишића 14  за обављање послова 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама закључен је уговор дана 

22.04.2020. године на период од три године. 

 

4.ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА  

 

Према финансијској анализи, Општина Нова Црња за област зоохигијена за 

2021.годину издвојила је укупно 8.285.392,00 динара и то: 

 

-ДЕРАТИЗАЦИЈА: 1.867.096,00 динара за један третман, с тим да се годишње раде два 

третмана, што је укупно: 3.734.192,00 динара 

 

-ПРСКАЊЕ КОМАРАЦА: 1.425.600,00 динара за један третман, с тим да се годишње раде 

два третмана, што је укупно: 2.851.200,00 динара 

 

-СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА: 840.000,00  

 

-ХВАТАЊЕ, ПРЕВОЗ, ЗБРИЊАВАЊЕ, СМЕШТАЈ НАПУШТЕНИХ И ИЗГУБЉЕНИХ 

ЖИВОТИЊА У ПРИХВАТИЛИШТЕ:за један третман је укупно 21.500,00 динара, где 

јеизвршено хватање 40 паса у 2021.години, што износи укупно 860.000,00 динара. 

 

(Напомена: Наведени подаци односе се на 2021.годину) 

 

 
Дијаграм3: Анализа утрошених средстава за зоо хигијену у општини Нова Црња за 2021. годину. 

 

 
 

 

5.ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

 

Општина Нова Црња за обављање делатности зоохигијене средства обезбеђује из 

сопствених извора, на основу Одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2021.годину и то: 

 

Програм 1102 Комунална делатност 

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена 

Функционална класификација 540 

Позиција 105 
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6.АНАЛИЗА ТРЖИШТА ЗА ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 
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Анализа тржишта вршена је узимајући у обзир Ценовник услуга зоохигијенске службе 

на територији општине Кикинда која је територијално најближа општини Нова Црња, а 

обзиром да општина Житиште која је друга суседна општина не обавља послове из ове 

делатности.  

 

Општина Нова Црња нема организовану зоохигијенску службу, за коју је ЈП Кикинда 

регистровано, што идеју и избор партнера чини оправданим.  

 

 

7.ПРИКАЗ ЕКОНОМСКИ ОПРАВДАНИХ И ПРАВНО МОГУЋИХ МОДЕЛА 

ЗАЈЕДНИКОГ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ИЗ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Према свим параметрима-економском анализом, али и другим параметрима, оправдана 

је потреба да се обављање послова из комуналне делатности зоохигијена врши путем 

заједничког обављања. 

Посматрајући цене услуга суседне општине и до сада реализованих уговора којима је 

решавано питање послова из ове делатности, примењујући модел заједничког обављања, 

општина постиже финансијску уштеду уз испуњење свих одредаба прописаних у Закону о 

ветеринарству и Закону о добробити животиња.  

 

 

8.ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ МОДЕЛЕ 

 

 

Јавно предузеће на територији Општине Нова Црња не испуњава законом  и 

подзаконским условима прописане услове за обављање послова делатности зохигијене, с тога 

је модел заједничког обављања највише економски исплатив и правно оправдан. 

 

 

 

9.ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈЕ  

 

 Резултат реализације Студије сагледава се најпре у економској исплативости, начину 

решавања обављања ове делатности у оквирима које је закон прописао, све у циљу закључења 

Споразума којим ће се даље уредити заједничко обављање послова зоохигијене. 

 

 

10.ПРЕГЛЕД РИЗИКА И ПРЕДЛОГА ЗА ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ, ОДНОСНО 

ПРЕДУПРЕЂИВАЊЕ 

 

 Ризик може представљати капацитет прихавтилишта ЈП Кикинда, што се може 

превазићи у смислу проширења капацитета пројектовањем и изградњом додатних боксева. 

 

11. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Јавни интерес за добробит животиња све више расте и све је присутнији у свету, као и 

у нашем друштву. Овакав тренд инспирише број нерасправе 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.  
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Добробит животиња је правац 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.  

 

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 начин и 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, 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). 

 

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

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

контроле и смањења популације напуштених паса и мачака премаспецифичностима средине. 

 

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

расправља више година, а која је кулминирала значајним одштетним износима нарачун 

општинског буџета. На решавање ове проблематике у ранијим периодима нису предузимани 

значајнијидугорочни и адекватни кораци. 

 

Општина Нова Црња је израдила Програм којим се дефинишу начела, циљеви и мереза 

решавање проблема са невласничким псима и мачкама на територији општине. Сходно томе, 

створени су услови за доношење конкретних аката који још конкретније дефинишу начине 

решавања проблема са напуштеним псима и мачкама, очекујући унаредном периоду 

одговарајућу подршку и у законским решењима, а све у циљусмањења популације напуштених 

паса и мачака и њене адекватне контроле иодржавања у границама пројектоване бројности. 

Анализирајући предходно и сагледавајући тренутно стање проблема са напуштеним псима и 

мачкама, и узимајући у обзир специфичности средина на целој територији општине, израђен 

је „Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији 

Општине Нова Црња“, сачињен од међусобно повезаних целинакоје дефинишу основна 

начела, циљеве, разлоге за примену, преглед стања, предлог решења, одредбе, финансијски 

план, план смањења броја уједа, динамику спровођењаи праћење реализације. 

 

Чл. 10. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 

104/2016и 95/2018) прописано је да две или више јединице локалне самоуправе могу 

споразумом уредити заједничко обављање комуналних делатности, осим ако то није другчије 

уређено другим посебним прописом.  

 

Студијом оправданости за заједничко обављање послова зоохигијене утврђује се 

оправданост заједничког обављања послова зоохигијене, и то послова хватања, превоза, 

збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште и контроле и 

смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака. 

 

Јавно предузеће на територији Општине Нова Црња не испуњава законом  и 

подзаконским условима прописане услове за обављање послова делатности зохигијене, с тога 

је модел заједничког обављања највише економски исплатив и правно оправдан. 
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11.ЗАКЉУЧАК 

 

Имајући у виду напред наведено, резултати Студије оправданости упућују на 

ефикасност и економичност заједничког обезбеђивања послова зоохигијене, те се предлаже да 

се закључи споразум из члана 10. става 1. Закона о комуналним делатностима. 
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