
У пквиру решаваоа прпблема напуштених паса на теритприји ппштина Власптинца и Бпјника 
детектпвани су циљеви и услпви за оивпвп пствариваое, али и чиоеничнп стаое. Стпга је 
неппхпднп дециднп навести кључне чинипце прпблема при спрпвпђеоу мера за решаваое 
прпблема напуштених паса на теритприји ппштина Власптинца и Бпјника. 

Кључни корак и основни предуслов за квалитетно, брзо и несметано обављање послова 

хватања и збрињавања напуштених паса и уклањања лешева са јавних градских 

површина одређивање надлежности од стране јединица локалних самоупрва Јавно 

комуналним предузећима и ветеринарском установама. Одређивањем надлежности би 

се омогућило несметано улагање у инфраструктуру и развој ЈКП и установе и у 

структурном и у оперативном смислу, чиме би се повећала ефикасност и учинак 

служби зоохигијене. У овом тренутку ЈЛС не располажу смештајним капацитетима за 

напуштене псе и зато је потребно уложити значајна средства у изградњи азила, 

прихватилишта за псе ка о и опремити установе и ЈКП, појачавајући њихове оперативне 

капацитете, лјудске ресурсе. 

Оспособити службе које ће спроводити мере у складу са политиком општина у овој 

области уз пуну котролу, заштите здравља људи и животиња и добробит животиња. 

Циљеви: 

Општи: 

Смањење популације паса луталица  смештајем напуштених 

животиња у  изграђеним капацитетима,  па самим тим и 

отклањање негативних последица њиховог присуства на 

улици.Специфични 

-  Изградња прихватилишта за напуштене псе уз поштовање 

законских и подзаконских аката 

-  Успостављање минималног броја напуштених животиња на 

улицама чиме се избегавају теже последице по грађане и 

напуштене животиње, али и непотребна еутаназија здравих 

животиња 

-  Заштита здравља људи и животиња. 

Циљне групе: 
Локалне самоуправе Власотинце и Бојник, ЈКП Комуналац, ЈКП 

Бојник. 

Крајњи корисници: Становници општина Власотинца, 29.893 и Бојника, 11.000 

Резултати: 

Р1. Изграђен објекат, прихватилиште за привремени смештаја 

паса луталица уз поштовање законских и подзаконских аката; 

Р2. Изграђени капацитети прихватилишта уз јасне процедуре 

хватања, пријема и отпуштања напуштених паса из објекта; 

Р3. Извршено је пребројавање напуштених паса на улицама 

градова Власотинца и Бојника уз формирање базе података; 

Р4. Уведена је процедура хватања, прихватања, удомљавања... 

напуштених паса на улицама са циљем заштите здравља људи и 

животиња. 

 

Детаљи пројекта 

Година: 2016. - 2018. 

Врста пројекта: Регионални - Комунална и еколошка инфраструктура 

Вредност: 139.059,12 € 



Финансира: 
Европски ПРОГРЕС: 66,16% 

Локална самоуправа: 33,84% 

Реализација: Завршен 

 


