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149. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), члана 9. став 5. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 

88/10) и члана 40. Став 1. Тачка 5. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 

2/2019), Скупштина општине Оџаци, по сагласности Покрајинског секретаријата за 

урбанизам и заштиту животне средине, број 140-35-52/2021-01 од 07.12.2021. године, на 19. 

седници одржаној 30.12.2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком доноси се Измена и допуна просторног плана општине Оџаци („Сл. лист 

општине Оџаци“, број 11/2011 и 12/2011), у даљем тексту: План, који је израђен од стране 

Друштва за пројектовање, урбанизам и екологију „AndzorEngineering“ д.о.о, Нови Сад, ул. 

Иве Андрића бр.13, под бројем ПДР-994/20, а који је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.  

 

Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу општине Оџаци“ сходно члану 41. 

Став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/2011, 

121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 45/14, 83/18, 31/19, 37/19-др закон, 9/2020 и 

52/2021). 

 

Графички део Плана садржи: 

 

Ред. 

бр. 
Назив графичког приказа Размера 

 

1. 

 

1а. 

2а. 

3а. 

4а. 

8а. 

 

 

 

9.1 

 

9.2. 

 

9.3. 

 

9.4. 

9.5. 

 

 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА: 

 

Намена простора 

Мрежа насеља и инфраструктурни системи 

Туризам и заштита простора 

Карта спровођења 

Намена простора, са мрежом насеља, инфраструктурним 

системима, туризмом, заштитом простора и начином 

спровођења планских решењ 

 

Граница обухвата Измена и допуна Просторног плана 

општине Оџаци 

Подела на целине са наменом површина и планираних 

садржаја 

Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 

елементима за обележавање површина јавне намене 

Синхрон план 

Карта спровођења 

 

 

 

 

1:50 000 

1:50 000 

1:50 000 

1:50 000 

 

1:50 000 

 

 

1:25 000 

 

1:1000 

 

1:1000 

 

1:1000 

1:2500 
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Текстуални и графички део Плана заједно чине целину. 

 

Члан 3. 

 

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

План је израђен у 6 (шест) примерка у аналогном и 6 (шест) примерка у дигиталном облику 

од чега ће по један примерак потписаних и оверених Измена и допуна Просторног плана у 

аналогном облику и по један примерак у дигиталном облику чувати у својој архиви 

Обрађивач и Инвеститор, а преостали примерци ће се чувати у органима Општинске управе 

општине Оџаци 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Оџаци“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

Број: 011-87/2021-II 

Дана: 30.12.2021. године  

ОЏАЦИ           

заменик Председника Скупштине, 

        Александра Ћирић с.р. 

 

150. На основу члана 54. став 1. Закона о добробити животиња („Службени гласник 

РС“ бр. 41/2009) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“ број 2/2019), Скупштина општине Оџаци, на 19.седници одржаној дана 

30.12.2021. године доноси 

 

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ 

ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

1. УВОД 

Велики број напуштених животиња на улицама наше општине, околних насељених 

места и поља, резултат је напуштања животиња 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. 

Поред напуштања животиња, односно паса/мачака, као основног начина њиховог 

постојања на јавним површинама, повећању њиховог броја доприноси и велики 

репродуктивни потенцијал ових животиња. Постоје подаци који говоре о томе да за само 

шест година пар плодних паса и њихово потомство, у оптималним условима, може дати чак 

67 000 штенаца. Код мачака овај број је још већи и износи 420 000 мачића за седам година.   

Узрок овом проблему су лоше навике људи и тешка економска ситуација грађана, 

који због недостатка средстава за обележавање и вакцинацију, прибегавају избацивању 

паса/мачака на улицу. 

Из напред поменутих разлога неопходно је:  

• применити важеће одредбе Закона, 

• стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију и обележавање животиња (паса и 

мачака), 
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• изградити прихватилиште задовољавајућих капацитета и 

• подићи радне капацитете службе за зоохигијену, 

• информисати – упознавати грађане са законским обавезама власника паса/мачака, 

и са овим Програмом, хуманом решавању проблема ових напуштених животиња 

(едукација становништва путем медија у сарадњи са надлежним градским и 

републичким службама, удружењима грађана и других релевантних чинилаца, 

едукацији власника о одговорном власништву и законским обавезама, кажњавање 

неодговорних власника).   

Применом ових одредби у пракси, стичу се услови за решавање проблема са 

напуштеним псима и мачкама, али и санкционисање несавесних и неодговорних власника 

паса и мачака, који су главни узрок његовог настајања. Такође је потребно повећати хигијену 

у насељеним местима, како би се смањила могућност прехрањивања напуштених паса на 

улици који могу да буду агресивни, што је потенцијална опасност за људе, децу и домаће 

животиње. 

Питање напуштених животиња прераста у озбиљан јавни проблем који се може 

решити само плански организованом, континуираном акцијом свих заинтересованих страна 

у друштву кроз јасно осмишљен Програм хуманог решавања проблема напуштених 

животиња. За решавање овог проблема надлежна је локална самоуправа, а њен први корак је 

изградња горе наведеног програма у складу са специфичностима средине. Да би програм био 

успешан, потребна је сарадња свих релевантних институција (надлежног министарства, 

локалне самоуправе, комуналних предузећа, ветеринара, удружења за заштиту животиња као 

и самих грађана). 

 

Основна начела на којима се овај Програм заснива јесу: 

1. 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; 

2. начело интегралности, које подразумева да државни органи и општина Оџаци, у 

оквиру свог делокруга, обезбеђују интегралну заштиту добробити животиња 

сповођењем међусобно усаглашених планова и програма; 

3. начело посвећивања пажње добробити животиња, које подразумева да се и 

свим активностима које се предузимају у различитим областима које се на 

директан или индиректан начин односе на животиње мора посветити пуна пажња 

заштити и добробити животиња, 

4. 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; 

5. 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. 

 

2. ЦИЉ ПРОГРАМА 

Циљ Програма, а самим тим и општине Оџаци, је смањење популације напуштених 

паса и мачака на јавним површинама, као и да се осигура квалитетна брига над напуштеним 

и изгубљеним псима и мачкама, у складу са Законом о добробити животиња и подзаконским 

актима који регулишу ову област. 

 Контрола популације напуштених паса и мачака се превасходно постиже 

заустављањем њеног даљег раста, спровођењем мера масовне стерилизације и планским 
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збрињавањем у прихватилиште, али и промовисањем и стерилизацијом власничких паса и 

мачака, у складу са позитивним законским прописима, те мерама против напуштања 

животиња (трајно обележавање – чиповање и регистрација власничких паса и мачака, 

едукација власника о одговорном власништву и законским обавезама, кажњавање 

неодговорних власника). Веома је важна и изградња система за трајну контролу и праћење 

смањења броја напуштених паса и мачака, са активним и одговорним учешћем свих 

друштвених чинилаца. 

 Програм хуманог решавања проблема напуштених паса/мачака подразумева активно 

учешће свих чланова друштва у ланцу решавања овог проблема.  

Реализација овог Програма гарантује успостављање минималног броја напуштених 

паса/мачака на улицама чиме се избегавају теже последице по грађане и ове напуштене 

животиње. Циљеве Програма је могуће остварити једино у сарадњи владиног и невладиног 

сектора (државних органа са једне стране и удружења грађана, као и самог грађанина са 

друге стране). 

 

З. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

Основе за реализацију Програма чини законска регулатива која је прописала 

ефективне, превентивне мере које се односе на: регистрацију и обележавање паса, 

вакцинацију, одговорност власника, забрану напуштања кућних љубимаца и поступке са 

напуштеним животињама. 

Проблематика којом се бави овај Програм регулисана је пре свега Законом о 

добробити животиња, Законом о ветеринарству, Законом о локалној самоуправи, а има 

додирних тачака и са низом других закона и подзаконских прописа. Такође је локална 

самоуправа, односно Скупштина општине Оџаци донела Одлуку о условима и начину 

држања паса и мачака на територији општине Оџаци, којом се ближе дефинишу услови и 

начин држања паса и мачака, права, обавезе и одговорности држаоца паса и мачака, заштита 

од злостављања, хватање и збрињавање напуштених паса на територији општине Оџаци, 

забране, прекршаји и казне за прекршаје као и надлежни органи за надзор над спровођењем 

одлуке. 

 

3.1. Зоохигијенска служба и прихватилиште 

Одредбама закона прописани су послови, као и обавезе Зоохигијенске службе и 

власника прихватилишта: 

Зоохигијенска служба обавља следеће послове: 

1. хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилишта за животиње; 

2. нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, 

држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња; 

3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и 

објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет 

животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског 

порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну 

средину. 

Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње 

зоохигијенској служби и да се придржавају свих упутстава које је ова служба издала у вези 

са одлагањем лешева. 

Зоохигијенска служба је дужна, када је то потребно да обезбеди превоз леша са места 

угинућа до објекта за преглед лешева или за сакупљање, прераду или уништење, као и да 

обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и опреме. 

Прихватилиште за напуштене животиње мора испуњавати услове за заштиту 

добробити животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у складу са 
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законом и мора бити уписан у Регистар објеката који води Министарство, у складу са 

законом којим се уређује ветеринарство. 

Лица која раде са животињама у прихватилишту, морају бити обучена за добробит 

животиња. 

3.2. Инспекцијски надзор 

Инспекцијски надзор у области ветеринарства и заштите добробити животиња врши 

Министарство преко ветеринарских инспектора, а и ветеринарска станица која испуњава 

законске услове може обављати поједине стручне послове ветеринарске инспекције. 

 

4. САДАШЊЕ СТАЊЕ 

Један од водећих комуналних проблема општине Оџаци је велики број напуштених 

животиња, првенствено паса и мачака, а досадашњи начин уклањања животиња са улица, 

упркос великим напорима није дао очекиване резултате. Број луталица у одређеним 

периодима повећао се због разних узрока: обавезна вакцинација против беснила, 

неконтролисано размножавање, немогућност даљег држања, храњења... 

Када се и 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 остали нетакнути. 

4.1. Поступање са напуштеним животињама, зоохигијена и прописи 

Важећу Одлуку о условима и начину држања паса и мачака на територији општине 

Оџаци („Сл. лист општине Оџаци“, бр 17/18) Скупштина општине је донела 2018. године. 

Овом одлуком прописано је да зоохигијенска служба хвата и збрињава напуштене 

животиње, псе и мачке, у прихватилиштима за животиње; организује карантински смештај 

животиња, нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина, путева, улица и 

некатегорисаних путева; транспортује или организује транспорт лешева животиња са јавних 

површина до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла 

(кафилерија). Зоохигијенска служба обавља поверене и уговорене послове самостално као и 

по налогу надлежне инспекције. Послове хватања и збрињавања напуштених животиња, паса 

и мачака, у прихватилиштима за животиње као и организовања карантинског смештаја 

животиња врши јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни 

субјекат са којим општина Оџаци има закључен уговор у складу са посебним прописом, док 

послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина и транспорт истих до 

објеката за сакупљање, прераду или уништавање по одлуци у катастарским општинама 

Каравуково, Дероње, Ратково, Оџаци, Српски Милетић, Богојево, Лалић и Бачки Грачац 

врши Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци, док у катастарској општини Бачки 

Брестовац наведени послови поверени су Јавном комуналном предузећу „Брестком“ Бачки 

Брестовац.   

5. РАЗЛОЗИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА 

Овај програм је настао као резултат неслагања са досадашњим начином решавања 

проблема напуштених животиња. Циљ је хуманији и савременији приступ решавању овог 

проблема, у складу са важећом законском регулативом. Основни разлози за примену 

програма су:  

• Проблеми са напуштеним псима и мачкама - који се решавају кроз примену свих 

мера предвиђених овим Програмом. 

• Социјално-безбедоносни - смањење броја напада на грађане као и узнемиравање 

јавног реда и мира, 
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• Здравствени - спречава се ширење и преношење заразних болести које су заједничке 

и људима и животињама (зоонозе). Према препорукама Светске здравствене 

организације (WHO) и ЕУ Савета Европе, посебан значај се придаје сузбијању 

зооноза попут „rabies” (беснилa) и echinococcus (ехинококозе); 

• Хигијенско - еколошки - спречава се растурање чврстог отпада и смећа из 

контејнера, канти и депонија, избегава се прљање улица, јавних површина, дечијих 

игралишта; 

• Економски – смањење броја захтева грађана, као и поднесених тужбених захтева, за 

накнаду штете настале уједима напуштених паса, чиме би се уштедела значајна 

средства која би се усмеравала у реализацију Програма. 

• Хумани однос према животињама - хумано поступање са животињама је мера у 

интересу и људи и животиња. 

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

решавање ове проблематике. Сагледавајући целокупну палету решења, а у циљу да се 

понаша одговорно, тако утиче на смањење и контролу бројности напуштених животиња, 

израдила је овај програм и потрудиће се да исти у пракси спроведе. 

6. ПРОЈЕКАТ ИНФОРМИСАЊА И ЕДУКАЦИЈЕ ГРАЂАНА 

Циљеви образовања и информисања су упознавање власника животиња, као и грађана 

са особинама и потребама животиња, сопственим мотивима држања животиња као и 

законским обавезама власника животиња. Поред тога грађанство се мора упознати са 

елементима програма контроле и смањења популације напуштених животиња у циљу бољег 

разумевања права и одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито 

обавеза власника односно држаоца животиње. 

Медији имају важну улогу у едукацији и подизању свести грађана о проблему 

напуштених животиња, редовном, истинитом информисању и промоцији хуманијег односа 

према животињама. Поред објективног информисања, медији треба да преузму улогу 

едукатора јавности, како би се помогло грађанима и државним службама да се проблем 

реши. 

Унапређење јавне свести кроз едукацију и подизање нивоа информисања шире 

јавности путем сталне медијске кампање чији је акценат на принципима, заштите добробити 

животиња, гарантује да ће многе генерације у општини Оџаци имати другачији однос према 

овом проблему. Кроз образовне програме и јавне кампање потребно је упознати јавност са 

начинима и условима, држања кућних љубимаца, њиховим биолошким особинама, 

понашањем и потребама, користима које човек има од њих као и са обавезама и 

одговорностима које човек има према њима, другим људима и животној средини. 

7. ПРОЈЕКАТ МАСОВНОГ ТРЕТМАНА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА 

7.1. Идентификација 

Регистрација и обележавање свих кућних љубимаца је кључна 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.У циљу смањења броја паса луталица 

неопходно је увести микрочиповање као најефикаснији и трајни вид обележавања животиња. 

То је законска обавеза сваког власника и за непоштовање ове одредбе прописане су казне. 

Такође неопходно је означавање оковратном плочицом са идентификационим бројем и 

то са предње стране која води ка подацима о власнику, а са задње стране са годином 

вакцинације јединке и слово „С“, ако је јединка стерилисана и словом „Ц” ако је чипована. 
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Препорука је да плочица буде од тврде пластике како не би кородирала и како би се врелим 

жигом на плочицу утискивали подаци. Наиме, тиме би се избегле многе непријатности 

приликом идентификације јединке и власника. У инцидентним ситуацијама, пружила би се 

могућност визуелне процене које јединке су вакцинисане, дехелминтизоване и стерилисане а 

које то нису. Таквом методом би се подигла свест власника о одговорном односу према 

животињи, јер би овлашћено лице у сваком тренутку могло да изврши контролу. 

 

7.2. Стерилизација 

Метод стерилизације представља најефикаснију меру којом се смањује број луталица, 

регулише бројност популације у прихватилиштима, као и неконтролисана репродукција 

напуштених паса. Обавеза је да свака јединка у прихватилиштима, мора бити стерилисана, 

као и свака јединка која напушта прихватилиште. Јединке могу бити стерилисане у било 

којој адекватној установи, чиме би се изазвала здрава тржишна конкуренција и спустила 

цена услуга. Овом мером би се предупредио рад прихватилишта, јер се при прихватилишту 

неретко врши неконтролисано размножавање, чиме се слаби њихова функција. 

Стерилизација је рутинска хирушка интервенција која траје само 15 минута и пас је способан 

да се врати кући већ после сат времена. Потпуни опоравак траје од 7-10 дана код женке 

односно од 3-5 дана код мужијака. Поред стерилизације напуштених животиња, пожељно је 

промовисати и стерилизацију паса и мачака познатих власника. 

Иако је метода у сузбијању популације напуштених животиња, стерилизација није 

довољно прихваћена метода од стране грађана због недовољне информисаности и 

предрасуда. 

Континуираном едукацијом и бољим информисањем грађана повећава се свест о 

значају и улози стерилизације у решавању овог проблема. На овај начин се стичу услови да 

се проблем смањења бројности популације напуштених животиња на најхуманији начин 

реши. Спречавање размножавања животиња смањује проблеме рађања, здравствене 

проблеме и еколошке проблеме, смањује трошкове контроле прекобројности у будућности. 

Стерилизација и кастрација су темељ сваког ефикасног програма контроле прекобројности. 

 

7.3. Удомљавање, поклањање и проналажење изгубљених животиња 

Удомљавање поклањање и проналажење изгубљених животиња представља 

најхуманији начин збрињавања напуштених животиња. Све животиње које се дају на 

удомљавање морају бити вакцинисане, стерилисане и обележене. Из искуства је познато да 

велики број грађана контактира запослене у прихватилишту и активне чланове друштва како 

би „поклонио" једног, два или више кућних љубимаца прихватилишту. Разлози за такву 

одлуку грађана могу бити објективни (пресељење из куће у стан, промена места 

пребивалишта, болест, смрт власника односно држаоца, и сл.) као и субјективна жеља 

власника, односно држаоца да се ослободи животиње, дојучерашњег кућног љубимца, 

наводећи личне, углавном субјективне разлоге. 

Удомљавање је поступак проналажења новог власника за пса који се налази у 

прихватилишту. Позивом Инфо службе грађани могу добити информацију уколико су 

заинтересовани да удоме пса из прихватилишта. Посао удомљавања углавном врши друштво 

за заштиту животиња. Након одабира пса, попуњава се уговор о удомљавању, који је 

потписан од стране новог власника и одговорног лица Друштва или одговорног правног 

лица које управља прихватилиштем, а друштво задржава право контроле удомљене 

животиње. Пси из прихватилишта се удомљавају очишћени од паразита, вакцинисани, 

обележени и стерилисани како би се смањила могућност даљег неконтролисаног 

размножавања паса у домаћинству. Акције удомљавања коју спроводи зоохигијенска служба 

треба да буду континуиране и у сарадњи са удружењима за заштиту животиња. Грађани који 

су изгубили своје кућне љубимце могу се јавити Инфо служби која ову информацију 
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прослеђује радницима у прихватилишту и Друштву за заштиту животиња. Веома често 

изгубљена животиња се пронађе, и уколико су грађани пријавили нестанак у законском року 

Инфо служби, иста их обавештава да га могу преузети у прихватилишту. Тада власник 

потписује изјаву о враћеној животињи. Уколико се случај понавља сматра се да власник 

изгубљене животиње не води бригу о свом кућном љубимцу и пријављује се надлежним 

инспекцијама ради даље обраде. 

 

7.4. ЦНР Програм (ухвати, стерилиши, пусти) 

У срединама у којима је број напуштених паса велики, неопходно је применити тзв. 

ЦНР Програм („Catch, Neuter, Release” у преводу ухвати, стерилиши, пусти). Једноставно 

уклањање животиња – паса или мачака са улица не представља ефикасан начин смањења 

њиховог броја. На локалитетима са којих су уклоњени пси досељавају се нови, јер су за 

уклоњеним животињама остали слободни извори хране. На тај начин, веома брзо, већ после 

пар месеци, локалитет са којег су уклоњени насељава исти број животиња. Насупрот томе 

ЦНР Програмом прво се стабилизује бројност напуштених животиња, а потом постепено 

долази до смањења њиховог броја путем смањења капацитета станишта, а и спречавањем 

настанка нове генерације. 

 ЦНР Програм се укратко своди на хватање животиња, стерилизацију, вакцинацију 

против беснила, третман против ендопаразита и ектопаразита, обележавање и враћање 

здравих, неагресивних и неуједљивих животиња на подручје на којем су ухваћени, осим на 

локације дечијих вртића, школских дворишта и болница. Враћене животиње се и даље 

сматрају напуштенима до њиховог удомљења или смрти. 

 ЦНР Програм је ефикасна прелазна мера чији је циљ да заустави даљи пораст 

популације, као и долазак нових на слободне изворе хране. С обзиром да се ове животиње не 

могу размножавати, њихова популација се постепено смањује. 

 

7.5. Сарадња  

За све учеснике у ланцу решавања проблематике ових напуштених животиња и 

преузимање одговорности за свој део извршења програма потребна је добра комуникација. 

 У циљу што боље координације и сарадње свих служби на локалном нивоу, потребно 

је успоставити веома добру координацију свих месних заједница, школа, јавних предузећа, 

кинолошких друштава, ветеринарских станица, испекцијских служби, полиције, удружења за 

заштиту животиња, прихватилишта. 

 

 7.6. Лишавање животиња живота - Еутаназија 

 

 Еутаназија је најнеефикаснија мера контроле. Спроводи је искључиво ветеринар над 

агресивним и неизлечиво болесним животињама у складу са Законом о добробити животиња. 

По Закону о добробити животиња („Службени гласник РС“, број:41/2009) пас и мачка се 

могу лишити живота ако: 

1) ако су тешко повређени, неизлечиво болесни, телесно деформисани или на други 

начин патолошки онеспособљени, тако да опоравак није могућ, а живот за животињу 

представља бол, патњу, страх и стрес, 

2) су достигли старост да им отказују основне животне функције; 

3) се лишавањем живота спречава ширење, односно ако се сузбију и искорењују 

заразне болести, у складу са законом којим се уређује ветеринарство; 

4) у другим случајевима, у складу са законом. 

Лишавање животиње живота обавља се на хуман начин који проузрокује тренутну и 

сигурну смрт. 

Лишавање животиње живота на хуман начин мора се обављати уз претходно 

омамљивање животиње, осим код принудног лишавања живота ради прекида патње и бола 

насталог услед патолошког стања, повреде или заразне болести. 
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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, ако законом није другачије прописано. 

Лица која врше еутаназију дужна су да после спроведеног поступка лишавања живота 

провере да ли је наступила смрт животиње. 

 

7.6. Санкционисање неодговорних грађана 

 

 Потребно је санкционисати нарочито оне власнике, односно оне држаоце животиња, 

који не вакцинишу своје псе и мачке и не изврше њихово трајно обележавање, ако напусте, 

односно одбаце животињу чији опстанак зависи непосредно од њих, када без надзора пусте 

животиње на јавне површине, као и у другим законом и другим прописима предвиђеним 

случајевима. 

 Како би овај Програм могао да постигне жељене резултате, неопходно је да надлежне 

инспекцијске службе, у оквиру својих овлашћења предузму све мере на санкционисању 

неодговорних власника, односно држаоца паса/мачака, у складу са законом као и 

општинском одлуком која дефинише предметну област.  

 

8. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

 

 Да би Програм у целости био реализован потребно је предвидети и обезбедити 

финансијска средства за рад службе зоохигијене. Такође треба буџетом определити средства 

за решавање питања напуштених паса и мачака у постојећа прихватилишта и на тај начин 

спровести мере обележавања - чиповања, вакцинације, стерилизације, евентуалне еутаназије, 

и свих других неопходних трошкова који ће детаљно бити регулисани уговором између 

Општинске управе општине Оџаци и правног лица које ће за потребе општине обављати те 

послове, а у складу са овим Програмом. Један од примера добре праксе је сарадња са 

локалним удружењима за заштиту животиња где у оквиру конкурса за невладин сектор је 

потребно размотрити могућност обезбеђивања финансијских средстава и заједничког учешћа 

у пројектима у оквиру јавно приватног дијалога у циљу спровођења мера обележавања, 

чиповања, вакцинације и стерилизације, нарочито власничких паса/мачака.  

 

9. ЗАКЉУЧАК 

На овај начин хватањем напуштених паса и мачака, њиховим уклањањем са јавних 

површина и смештајем у прихватилиште смањиће се опасност од уједа паса луталица а 

самим тим ће се и смањити плаћање накнаде штете оштећеним грађанима, што ће довести до 

смањења буџетских издатака по овом основу.  

Стерилизацијом се бројност популације паса и мачака ставља под контролу на хуман 

начин, а истовремено се утиче на стварање здраве популације, с обзиром да се 

стерилизацијом значајно смањује ризик полно преносивих и опасних болести животиња. 

Микрочиповањем свих паса и мачака постиже се устројавање евиденције његових 

власника, што за последицу има повећање одговорности истих према њиховим кућним 

љубимцима, али и преношење одговорности за штету услед уједа паса са града на 

евидентираног власника животиње.  

Едукација грађана свих узраста усмерена је на ширење свести и информисање 

јавности о добробити животиња, у циљу правилног односа према животињама који 

искључује било какав вид агресивног понашања.  

Спровођењем ЦНР програма (ухвати стерилиши, пусти) доћи ће до заустављања 

даљег пораста популације паса на јавним површинама, стабилизације броја паса луталица 

односно спречавања њиховог неконтролисаног размножавања.  

Доношењем и реализацијом овог Програма допринело би да се на прогресиван, али 

пре свега хуман начин промени наш однос према напуштеним животињама, а самим тим и 

слика о нама самима коју шаљемо у јавност. 
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10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

У реализацији овог Програма треба да учествују пре свега Општинска управа 

општине Оџаци са својим службама, ЈКП „Услуга“ Оџаци, ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац, 

ветеринарска републичка инспекција, ветеринарска служба, медији, удружења за заштиту 

животиња, као и сами грађани. 

Надзор над спровођењем мера и реализације овог Програма вршиће Општинско веће 

општине Оџаци. 

Општинско веће може овластити члана Већа који је задужен за решавање овог 

питања, да непосредно прати примену и реализацију овог Програма, и да у складу са тим 

периодично извештава Општинско веће, а нарочито у случају када се одређене планиране 

мере Програмом не спроводе или се не спроводе на одговарајући начин. 

Овај Програм објављује се у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

 

Број: 011-88/2021-II 

Дана: 30.12.2021. године 

О Џ А Ц И       заменик  Председника Скупштине  

                                                                                        Александра Ћирић с.р. 

 

 

151. На основу члана 46. став 3.Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС», 

бр.129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично туамчење и 68/20), члана 

40.став 1.тачка 69. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 2/19)  

и члана 179. Пословника Скупштине општине Оџаци („Службени лист општине 

Оџаци“број 16/2019), Скупштина општине Оџаци, на 19. седници, одржаној 30.12.2021. 

године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Утврђује се  да је престао мандат одборнику Скупштине општине Оџаци Петковић 

Весни, ЈМБГ: 1903980815041, због поднете оставке.  

 

II 

Ово Решење доставити Општинској изборној комисији општине Оџаци ради 

спровођења поступка доделе мандата новом одборнику у складу са законом и 

подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник којем је престао 

мандат. 

 

Образложење 

Петковић Весна поднела је оставку на место одборника Скупштине општине 

Оџаци, дана 28.12.2021. године, у форми оверене писане изјаве. 

У складу са чланом 46. став 4. Закона о локалним изборима, који прописује да је о 

оставци коју одборник поднесе између две седнице, Скупштина дужна да одлучи на 

првој наредној седници, Скупштина је на овој седници утврдила да је одборнику престао 

мандат  доношењем Решења на основу прописа наведених у преамбули.  
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Упутство о правном средству: На ово Решење допуштена је жалба Управном суду 

која се подноси у року од 48 часова од дана доношења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:02-196/2021-II 

Дана: 30.12.2021. године 

     О Џ А Ц И     заменик Председника Скупштине, 

                Александра Ћирић с.р. 

  

   

152. На основу члана 13.и 14. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 

34/10 – Oдлука УС РС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020) члана 40. 

став 1. тачка 51. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број: 2/19) и 

члана 78. и 79. Пословника о раду Скупштине Општине  Оџаци („Службени лист општине 

Оџаци“ број 16/2019),  Скупштина  општине Оџаци је, на 19. седници одржаној 30.12.2021. 

године, донела        

           

          

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 

ЧЛАНОВА OПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ  

 

 

I 

У тачки I Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Оџаци у 

сталном саставу („Службени лист општине Оџаци“, број 17/19): 

Под редним бројем 1. разрешава се: 

 -Лазор Данијела, дипломирани правник, дужности председника, Општинске 

изборне комисије, 

Именује се: 

 -Свилар Бојан, дипломирани правник, за председника, на предлог ОГ „Српска 

напредна странка“, на предлог СНС, 

Под редним бројем 2. разрешавају се: 

- Цветановић Јелена, дужности члана Општинске изборне комисије, 

- Александар Дурутовић, дужности заменика члана Општинске изборне комисије. 

 Именују се: 

-Шћепановић Данило, за члана, на предлог ОГ „Српска напредна странка“, на 

предлог СНС, 

 - Митровић Љубомир, за заменика члана, на предлог ОГ „Српска напредна 

странка“, на предлог СНС,  

Под редним бројем 3. разрешава се: 

- Стошић Милко, дужности заменика члана Општинске изборне комисије. 

 Именује се: 

- Кнежевић Стева, за заменика члана, на предлог  ОГ „Српска напредна странка“ , 

на предлог СНС.“, 

Под редним бројем 6. разрешавају се: 

- Николић Зоран, дужности члана Општинске изборне комисије, 

- Николић Миодраг, дужности заменика члана Општинске изборне комисије. 

Именује се: 

- Цветановић Јелена, за члана, на предлог ОГ “За Оџаке“, нестраначки предлог, 
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-Адамовић Нинко, за заменика члана, на предлог ОГ “За Оџаке“, нестраначки 

предлог,. 

Под редним бројем 7. разрешавају се: 

- Павловић Ивица, дужности члана Општинске изборне комисије, 

- Зорић Немања, дужности заменика члана Општинске изборне комисије, 

Именује се: 

 - Биљана Николић, за члана, на предлог ОГ „За Оџаке“, нестраначки предлог 

- Тасић Мирослав, за заменика члана, на предлог  ОГ „За Оџаке“, нестраначки 

предлог. 

II 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

Образложење 

 

 На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 

34/10 одлука Ус и 54/11) на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника у 

Скупштини општине Оџаци, Скупштина општине Оџаци донела је Решење о именовању 

Oпштинске изборне Комисије општине Оџаци  као у диспозитиву решења. 

 Поука о правном леку: 

 Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од 

доношења Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

Број:02-197/2021-II                                                     заменик Председника Скупштине општине 

Дана: 30.12.2021. године                                                         Александра Ћирић с.р. 

О Џ А Ц И  
 

        153. На основу члана 17. став 5. и члана 29. став 1. тачка 2.  Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр 

87/2018), члана 7. став 1. тачка 21. Статута општине Оџаци („Службени лист општине 

Оџаци“ бр. 02/2019) и члана 2. став 1. тачка 3. Одлуке о организацији и функционисању  

цивилне заштите на територији општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр. 

02/2021), Општинско веће општине Оџаци је, на 59. седници, одржаној 23.12.2021. 

године, донело  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

ДОНОСИ СЕ  План заштите и спасавања општине Оџаци, коју је израдила 

Агенција „Пин безбедност инжењеринг“ ДОО Зрењанин на основу Уговора број 03-42-

3/2021-11 од 08.04.2021. године, а након добијене Сагласности од МУП Р. Србије-Сектора 

за ванредне ситуације број 217-14333/21-2  од 05.08.2021. године. 

 

II 

 Овај Закључак ће се објавити у “Службеном листу општине Оџаци“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

                                                                                       Председник Општинског већа  

Број: 06-91-4/2021-III                         Горан Николић с.р. 

Дана: 23.12.2021. године 

            ОЏАЦИ 
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154. На основу члана 15. став 2. и став 7.  и члана 29. став 1. тачка 2.  Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 

РС“ бр 87/2018), члана 7. став 1. тачка 21. Статута општине Оџаци („Службени лист општине 

Оџаци“ бр. 02/2019) и члана 2. став 1. тачка 3. Одлуке о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ бр. 

02/2021), Општинско веће општине Оџаци је, на 59. седници, одржаној 23.12.2021.године, 

донело је 

        

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДОНОСИ СЕ Процена ризика од катастрофа на територији општине Оџаци, коју је 

израдила Агенција „Пин безбедност инжењеринг“ ДОО Зрењанин на основу Уговора број  

03-42-3/2021-11 од 08.04.2021. године, а након добијене Сагласности од МУП Р. Србије-

Сектора за ванредне ситуације број 217-8643/21 од 18.06.2021. године. 

 

II 

 

 Овај Закључак ће се објавити у “Службеном листу општине Оџаци“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

 

           Број: 06-91-3/2021-III         

           Дана: 23.12.2021. године 

          ОЏАЦИ                                                                                    Председник Општинског већа 

                                                                                                                        Горан Николић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 
 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ", број 24/2021  30.12.2021.; ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ; ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОЏАЦИ; ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК : МИЛОЈЕ ЛЕПОЈИЋ; 

АДРЕСА: ОЏАЦИ, КНЕЗ МИХАЈЛОВА БРОЈ 24; ТЕЛЕФОН:(025) 5742-411; ФАКС: (025) 5742-396: ШТАМПА:ИЗДАВАЧ. 


