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Увод 

 

Назив фирме:            Јавна установа ,,Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој 

Сједиште фирме:        Цара Душана бб, 74000 Добој 

Матични број:           11016782 

ЈИБ:                         4402589650005 

Шифра дјелатности:     55.20 

 

Јавно предузеће ''Спортско-рекреациони центар Преслица'' Добој основано је 

Скупштинском одлуком бр.: 01-013-499/06, на сједници Скупштине општине Добој 

одржаној дана 12. децембра 2006. године, под називом: Одлука о оснивању Јавног 

предузећа ''Спортско- рекреациони центар Преслица'' Добој. 

           На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 12. Закона о систему јавних служби 

(Службени гласник општине Добој, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на 

сједници одржаној дана 28. априла 2011. године, донијела је Одлуку о промјени облика 

организовања Јавног предузећа ''Спортско-рекреациони центар Преслица'' Добој. 

             Овом Одлуком извршена је промјена облика организовања Јавног предузећа 

''Спортско-рекреациони центар Преслица'' Добој у јавну установу, као Јавна установа 

''Спортско-рекреациони центар Преслица'' Добој (у даљем тексту: Преслица). 

Одлуком Скупштине општине Добој о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 

број: 01-013-48/11 од 24. фебруара 2011. године, поред осталих промјена, извршено је 

проширење дјелатности са дјелатношћу социјалне заштите у установама са смјештајем за 

старија лица са инвалидитетом без или са минималном здравственом бригом из којег 

разлога Преслица мијења облик организовања у смислу одредаба Закона о систему јавних 

служби и наставља да послује као Јавна установа ''Спортско-рекреациони  центар 

Преслица'' Добој. 

Средства за рад Преслице обезбјеђује се из буџета оснивача, донација, прилога и 

спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица и других извора у складу са 

законом. Оснивач за обавезе Преслице одговара у складу са законом. У расподјели добити 

Преслице и покривању губитка оснивач учествује у складу са законом. 
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1. Извјештај о раду 

 

 Извјештај о раду Јавне установе ,,Спортско–рекреациони центар Преслица“ Добој 

за 2019. годину сачињен је по утврђеној методологији, прописаној од стране оснивача ове 

Установе. Циљ овог извјештаја је да презентује пословање Јавне установе ,,Спортско–

рекреациони центар Преслица“ Добој, односно резултате настале обављањем основне и 

споредних дјелатности.  

 У првом дијелу извјештаја су представљене реализоване активности за 2019. 

годину, док други дио Извјештаја су чини опис планираних, а нереализованих активности, 

као и разлози због којих исте нису реализоване. Трећи дио се односи на препоруке за 

унапређење рада, а последњи дио представља преглед финансијског пословања за  2019. 

годину. 

- Законска регулатива  

У циљу сагледавања цјелокупне проблематике, указујемо на прописе и 

надлежности везане за ову област: 

- Закон о заштити и добробити животиња („Службени гласник БиХ", број 25/09) 

ступио је на снагу 08. априла 2009. године, а да претходно нису створени 

услови за његову имплементацију, нису формирани хигијенски сервиси а ни 

склоништа (азили) за напуштене животиње. Такођер нису разграничене и 

прецизно дефинисане надлежности и обавезе ентитета, градова и општина 

везаних за склоништа за животиње, хигијенски сервис и финансирање, што још 

више отежава његову имплементацију. Ступањем на снагу Закона о заштити и 

добробити животиња забрањене су активности Хигијеничарске службе везане 

за кафилеријске услуге, односно, уклањање паса луталица са јавних површина и 

њихову еутаназију, тако да све већи број паса на јавним површинама 

представља проблем и угрожава безбједност грађана. Подзаконски акти, 

Правилник о оснивању и условима које морају испуњавати склоништа за 

животиње и Правилник о оснивању и условима које морају испуњавати 

хигијенски сервиси, прописује услове које морају задовољавати склоништа за 

животиње и хигијенски сервиси, обзиром на смјештај, начин изградње, опрему, 

начин рада и ветеринарско-здравствени рад. Склониште за животиње и 

хигијенски сервис може се формирати за потребе више градова/општина, у том 

случају дозволу за обављање дјелатности издаје надлежни управни орган 
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општине или града на чијем подручју се формира склониште за животиње, или 

хигијенски сервис. Такође, Правилницима су' прописани услови везани за 

инфраструктуру (вода, одвод отпадних вода, одлагање отпада), уређење 

површина око боксова, величина и хигијенскотехнички услови простора за 

смјештај животиња, пратећи објекти, а што захтијева знатна материјална 

средства. Законом о заштити и добробити животиња дефинисано да до 

оснивања склоништа за животиње ветеринарске станице могу, у сарадњи са 

надлежним општинским органима, проводити кастрацију, стерилизацију и 

обиљежавање напуштених животиња, нарочито паса луталица, те њихово 

поновно пуштање на мјеста природног станишта, а с циљем стабилизације 

популације напуштених животиња контролом њихове репродукције у кратком 

року. 

 

1.1. Реализоване активности 

 

 Током 2019. године активности су се одвијале у складу са могућностима и 

потребама Јавне установе ,,Спортско–рекреациони центар Преслица“ Добој. Основна 

идеја је била даље развијање комплекса на Преслици, а све у циљу побљшавања услова и 

повећања капациета у Азлу за псе лоцираном на Преслици. У 2019. години организоване 

су бројне акције у оквиру Азила, само неке од њих су и бесплатно стерилисање 

власничких паса. 

Азил за псе 

 Пси луталице последњих година задају проблеме грађанима наше локалне 

заједнице, како у градском тако и у приградском подручју. Схватајући проблематику, 

локална заједница је ушла у решавање овог проблема, изградњом азила за удомљавање 

паса луталица у склопу комплекса Јавне Установе ,,Спортско–рекреациони центар 

Преслица“ на Озрену.  

 Велики број напуштених животиња (паса луталица) на улицама нашег града, 

насељених мјеста и приградских насеља резултат је напуштања кућних љубимаца од 

стране њихових власника, као и продукт неконтролисаног размножавања у дужем 

временском периоду, чиме је знатно повећан постојећи број јединки паса. Наведену 

оцјену оптерећује и чињеница да је стално присутно непоштовање важећих прописа који 

се односе на држање и заштиту домаћих животиња посебно кућних љубимаца, односно не 

извршавање обавеза власника животиње, те адекватна пракса контроле спровођења 

прописа. 
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Постоје локације на којима се врши груписање животиња, њихова неконтролисана 

исхрана, што већ сада представља опасност, посебно у просторима око хотелских 

капацитета, привредних друштава које се баве трговином и производњом хране, као и око 

школских простора и болнице. Такође постоји стално ометање од групе грађана који не 

дозвољавају да се пси склоне са улица и који их хране на одређеним локацијама, што за 

посљедицу има сасвим нормално понашање паса, а то је територијалност због које, поред 

глади и болести, и долази до евентуалног напада и угриза напуштених паса. Несавјесни 

појединци врло често хране псе у околини школа, дјечјих игралишта и паркова, а све ово 

је законски кажњиво и забрањено. Из овог разлога, пси се окупљају управо на овим 

осјетљивим локацијама очекујући храну, те тако несвјесно праве велике проблеме дјеци и 

родитељима. 

Надаље, веома забрињавајуће је и масовно довлачење паса из разних дијелова 

околних општина, па и шире, те њихово остављање на подручју Града Добој, а да при 

томе надлежне институције не предузимају никакве адекватне мјере, које нису у 

надлежности наше Установе. 

Реална је оцјена да је садашње стање рјешавања проблема напуштених и 

изгубљених паса у граду Добој и приградским насељима на знатно бољем и вишем нивоу, 

те да је формирањем квалитетног прихватилишта за напуштене животиње започет процес 

рјешавања овог проблема. 

Град Добој и наша Установа улажу и улагаће  још више напора да би се овај 

проблем ријешио на адекватан начин, а исто тако очекујемо и од самих грађана да својим 

одговорним понашањем према својим љубимцима знато смање проблем с којим се 

сусреће град, насељена мјеста и  приградска насеља. Константно се излази на терен, 

обилазе критичне локације, те се одржавају директни контакти са грађанима или 

индиректно путем представника МЗ-а. 

 Постојећи капацитети и број паса које се тренутно може удомити је до 150 паса. 

Овај капацитет није довољан и указује се потреба за проширивањем и изградњу 

савременијег азила. У азилу се налазе разноврсне врсте паса, који имају адекватне услове 

за боравак, редовну исхрану и под надзором су ветеринарске станице, односно ветеринара 

који се брине о њиховом здравственом стању, и редовно врши вакцинацију паса против 

бјеснила. 

Хигијеничарска служба која се бави хватањем и удомљавањем паса луталица у оквиру ове 

Установе, свакодневно је доступна грађанима наше локалне заједнице.  
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Хигијеничарска служба у саставу Јавне установе ,,Спортско–рекреациони центар 

Преслица“ Добој је у пероду јануар - децембар 2019. године вршила редован обилазак и 

рад на терену, и то приоритетно уже подручје Града Добој, а по потреби, односно након 

запримања пријава грађана, МУП-а или Комуналне полиције Града Добој, и шире 

подручје Града Добој. Поред обиласка и рада на терену, Хигијеничарска служба 

свакодневно врши храњење паса смјештених у азилу који је лоциран на Преслици, те 

одржавање чистоће простора у којем су смјештени пси, као и уређивање азила.  

 

1.2. Планиране а нереализоване активности у извјештајном периоду (разлози 

због којих активности нису реализоване) 

 

 У протеклој 2019. години, планирана је изградња дијела нових боксова у сврху 

развоја и побољшања услова у азилу за псе у саставу Јавне установе ,,Спортско – 

рекреациони центар Преслица“, што је дјелимично и реализовано, али због потешкоћа са 

прибављањем финансијских средстава нисмо у потпуности реализовали планиране 

активности. 

 

 

1.3. Прeпоруке за унапређење рада 

 

Пас спада у ред звијери, породицу паса, у коју осим пса спадају: вук, којот и 

лисица. Пас, као и друге звијери, у потрази за храном дневно могу прећи 50 и више 

километара. У потрази за храном пси не познају ентитетске, општинске и друге границе. 

Зато што пси стално долазе и ходају са територије једне општине на другу, општине неће 

моћи самостално ријешити проблем паса луталица. 

Јавна установа ,,Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој има велики 

потенцијал јер обавља активности од значаја за локалну, а и ширу заједницу. Активности 

се протежу од прикупљања паса луталица, преко бриге о животињама, до удомљавања 

истих.  

Међутим, као нека препорука, јесте свакако рад да услови у азилу на Преслици се 

поправе и достигну већи ниво по угледу на позитиван примјер неких прихватилишта у 

региону. И до сада се радило на стварању прихватилишта, као и велике напоре уложене у 

изградњу цјелокупног комплекса, али акценат треба да буде на бољем раду Јавне установе 

,,Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој, као и на промотивним активностма, у 

циљу постизања позитивног имиџа Установе. 
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Провођење масовних стерилизација паса луталица како би се зауставио њихов 

репродуктивни циклус и како нови пси не би стално долазили на свијет само да би 

завршили на улици, што је окрутно за њих а и сметња заједници. Град Добој је до сада 

пружио финансијску и техничку подршку за стерилизацију и додатну ветеринарску 

обраду која штити и псе и заједницу од опасних инфекција и заразних болести преносивих 

на људе. 

Успостава Регистра власничких паса на државном нивоу, али могуће је направити и 

на нивоу Града, те је касније уклопити у државну. Овај регистар је кључан како би се 

дјеловало на главни узрок проблема — а то је неодговорно власништво услијед чега 

власници без посљедица напуштају своје псе или потомке својих паса на улицу, али и не 

проводе принципе одговорног власништва ни у смислу чистоће или безбједности околине. 

Системско удомљавање паса луталица у чему је наша Установа спремна  помоћи и 

већ ради са донаторима из Холандије и Финске.  

 Одговорније одлагање отпада (псе привлачи храна) — посебно око школа, 

болница, вртића и сл. наша Установа је и ту спремна помоћи путем кампања подизања 

свијести, евентуалног донирања знакова упозорења и сл.  

Надзор над стерилисаним, здравим, социјализираним псима који привремено остају 

у заједници, јер је алтернатива прескупа — масовна, велика шклоништа су финансијска 

рупа без дна, јер брзо постану пренатрпана, уз што су и права хуманитарна ноћна мора јер 

су врло неусловна.  

 Досљедно провођење члана 14. Закона којим се само они пси који заједници или 

другима псима представљају сигурносни или здравствени ризик, могу еутаназирати. 

Изузетно је важно да се здрави, стерилисани и социјализирани пси не уклањају јер они 

штите заједницу од паса који би из других крајева, у потрази за храном, мигрирали и 

населили се на њихово мјесто. Ови пси највјеројатније не би били стерилисани, па би се 

даље размножавали, нити заштићени од бјеснила, а у новој средини, услијед страха, могли 

би имати и ризично понашање.  
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1.4. Финансијски извјештај о пословању у 2019. години 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ПОЗИЦИЈА 
2019. година 
(износ у КМ) 

1 2 3 

1 
Приходи по основу редовне дјелатности – 
властити приходи 

0,00 

2 Приходи из буџета града Добој 45.000 

3 Приходи из републичког буџета 0,00 

4 
Приходи по осталим изворима (донације, продаја 
основних средстава, реализација пројеката и сл.) 

24.298,64 

I УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОД (1+2+3+4) 474.906,64 

 РАСХОДИ  

5 Нето плате запослених 225.800 

6 Порези и доприноси на плату 208.420 

7 Путни трошкови 0,00 

8 Остала лична примања запослених 7.820 

9 Трошкови гријања и енергије 0,00 

10 Комуналне услуге 2.671.95 

11 Набавка материјала 33.336.18 

12 Трошкови услуга превоза и горива 5.955,63 

13 Трошкови текућег одржавања 6.421,80 

14 Трошкови осигурања 702,00 

15 Уговорене услуге (накнаде за Управни одбор) 8.955,36 

16 Остали расходи 239.577,34 

II 
УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 
(5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 

739.660,26 

III ДОБИТАК/ГУБИТАК -264.753,62 

 

Добој 30.04.2020. године             в.д. директора 

Број :____/20                                                                                                   __________________ 


