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        1.  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ 
 

             Јавно предузеће ''Спортско-рекреациони центар Преслица'' Добој основано је 
Скупштинском одлуком бр.: 01-013-499/06, на скупштинској сједници одржаној 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), 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 губитака оснивач учествује у складу са законом.  
             Као што је и обавеза сваке године, тако смо и ове године припремили Програм рада 
за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) Јавне установе ''Спортско-рекреациони центар 
Преслица'' Добој у нацту. Основни циљ доношења овог Програма јесте да се укаже на 
активности којима ће се бавити Јавна установа ''Спортско-рекреациони центар Преслица'' 
Добој, као и на све пројекте које планира реализовати у 2022. години. 
 
              Подаци о називу и сједишту Преслице: 
 
Назив Установе је Јавна установа ''Спортско- рекреациони центар Преслица'' Добој. 
Сједиште Преслице је у централном објекту, Улица Цара Душана бб - зграда Дома војске, 
док се дио рада Установе одвија и у Азилу за псе на локалитету Преслице. 
 
             Акти донесени на нивоу Преслице: 

• Статут Установе, 
• Правилник о материјално - финансијском пословању, 
• Правилник о јавним набавкама, 
• Правилник о заштити од пожара, 
• Правилник о начину и роковима вршења пописа, 
• Правилник о раду, 
• Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, 
• Правилник о одговорности радника и дисциплинском поступку, 
• Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, 
• Интерни правилник о поступку директног споразума, 
• Правилник о заштити на раду. 
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2.  ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА РАДА 

 
 
              Основни циљеви програма рада односе се на посао који се тиче уклањања и 
збрињавања паса луталица са улица града Добој, насељених мјеста и приградских насеља. 
Како бисмо те послове обављали несметано и са још већом ефикасношћу унаприједити 
ћемо координацију са свим институцијама које су директно или индиректно везане за 
послове праћења и надзора динамике уклањања паса луталица, као и збрињавања истих у 
прихватилиште. Радити ћемо на унапређењу сарадње са удружењима за заштиту 
животиња у земљи као и у иностранству. Спровешћемо кампању унапређења свијести код 
грађана кроз едукацију и упознавање са Законом о заштити и добробити животиња. 
            Када је у питању прихватилиште за псе, чињеница је да је ова активност наишла на 
позитивне коментаре грађана. Смањен је број паса луталица на улицама, али и поред тога 
непходно је у континуитету радити на повећању смјештајних капацитетa који ће 
испуњавати још веће стандарде и услове који су неопходни за обављање наше 
дјелатности. 
            Навешћемо неколико основних циљева као и услова који се очекују у реализацији 
Програма у 2022. години: 

• Реализација планова хуманог збрињавања напуштених животиња у 
прихватилишту за напуштене псе, а у складу са Законом о заштити и 
добробити животиња, 

• Реализација пројеката и међуопштинске сарадње у вези са рјешавањем 
проблема паса луталица, 

• Реализација активности донаторских акција за прикупљање хране за псе, 
удомљавање и усвајање животиња у сарадњи са невладиним сектором и 
међународним асоцијацијама, 

• Прилагођавање дјелатности примјени Закона о заштити и добробити 
животиња и подзаконским актима, 

• Постицање удомљавања животиња, 
• Изградња квалитетног нивоа вршења услуга уклањања паса луталица, и 
• Прилагођавање законским условима и начину држања напуштених и 

изгубљених животиња у прихватилишту за псе.  
 
 

 
 
        3.  ПРИКУПЉАЊЕ ЖИВОТИЊА 
 
 
              На пословима прикупљања напуштених паса и њиховог збрињавања ангажоваће се 
укупно 13 радника. Вријеме ангажовања и рада је у трајању 365 дана у току године. 
              За потребе рада обезбијеђена су 2 моторна возила, опрема за хватање паса и 
њихово хумано склањање са јавних површина, што је добар предуслов за реализацију 
програма. 
              
              За 2022. годину планирано је: 
                     

• Прикупљање јединки паса са јавних површина, 
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• Прихватање власничких паса у прихватилиште од стране власника 
који мјењају боравак или не желе више имати пса, 

• Збрињавање опасних јединки паса на посматрању, 
• Удомљавање - усвајање прикупљених паса након ветеринарске обраде, 
• Враћање несталих паса власнику, 
• Стерилизација јединки и враћање на станиште, за случај појаве 

прекобројних паса у азилу, а уз сагласност и одлуку ветеринарског 
инспектора, 

• Задржавање у прихватилишту одређени број паса, у складу са 
постојећим капацитетом, 

• Еутаназија јединки искључиво ради немогућности адекватног 
опоравка и општег старосног и здравственог стања паса, искључиво по 
ветеринарској оцјени општег и здравственог стања паса, и 

• Привремено усвајање јединки. 
 
             Одступање од планираних активности је могуће у случајевима ванредних ситуација 
у оквиру града Добој. 
 
 
 
 
          4.  СМЈЕШТАЈ И ИСХРАНА ЖИВОТИЊА 
 
                   
               Смјештај животиња вршит ће се у објекту од 650 м2, у коме је распоређено 34 
бокса површине по 12м2, те сe у сваком боксу налазе кућице за псе.  
                Исхрана животиња вршит ће се оброцима хране за псе које се могу набавити на 
нашем тржишту, уз витаминске додатке за младунчад и уз контролу исхране од стране 
ветеринарске установе. 
               Дио набавке хране и даље биће донација већих привредних друштава која се баве 
трговином, производњом меса и хљеба, као и кроз донације грађана и привредних 
друштава као и набавком исте на тржишту. Дио активности у исхрани и потребама 
донације биће регулисан међусобном сарадњом НВО и Јавне установе ''Спортско-
рекреациони центар Преслица'' Добој, са посебним нагласком на невладина удружења из 
Финске и Холандије са којима је Преслица имала одличну сарадњу у претходним 
годинама и који су обезбједили путем донација 10-20% потребних количина хране за псе 
u 2021. години. 
              Основна набавка хране биће планирана зависно од предвиђеног бројног стања 
паса, а биће извршена у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 
 
 
 
 
            5.  ВЕТЕРИНАРСКО ЗБРИЊАВАЊЕ ЖИВОТИЊА 
 
 
                  У складу са плановима рада ЈУ ''Преслица'' Добој, регулисат ће уговором са 
надлежном ветеринарском амбулантом, по извршеној јавној набавци услуга, 
ветеринарско збрињавање прикупљених јединки паса са јавних површина у 2020. години. 
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                 Све прикупљене јединке паса, осим категорије опасних паса на посматрању биће 
третиране против цријевних паразита и вакцинисане против бјеснила и општих заразних 
болести одмах по завршетку боравка у изолацији. План стерилизације обухватиће око 50 
стерилизација мужјака и женки, превасходно женки обзиром на њихову очекивану 
заступљеност и до 70% од прикупљених јединки паса. 
                Основни проблем који имамо на територији града, насељених мјеста и 
приградских насеља дефинише се непостојањем систематског и организованог поступка 
стерилизације животиња, недостатак јединствене базе података о укупном броју паса и 
подзаконских аката која би регулисала програме са прихватљивим цјеновником услуга 
ветеринарских услуга. 
                 Низак општи образовни ниво и свијест грађана у погледу епидемиолошких,  
еколошких и естетских проблема проузрокованих неодговарајућим начином држања паса 
причињавати ће и даље знатну препреку у квалитетној ветеринарској заштити 
животиња. Ово нас упућује на рад у прихватилишту са сваком прикупљеном јединком 
паса и њеном ветеринарском обрадом. 
                 
 
 
           6. ТРОШКОВИ ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ 
 
  
                 Трошкови прихватилишта за псе се односе на трошкове ангажоване радне снаге 
на пословима прикупљања напуштених животиња и њиховог збрињавања у 
прихватилишту. Трошкови запослених укалкулисани су програмом рада Установе, а 
извор финансирања ће бити донација града Добој. 
                Број радника на пословима хигијеничара бити ће усклађен са важећом 
систематизацијом радних мјеста ЈУ ''Преслица'' Добој, као и у складу са потребама у циљу 
што ефикаснијег рјешавања проблема паса луталица. 
 
 
                Планирана финансијска средства ове Установе за реализацију активности у 2022. 
години произилазе из процјене реализованих величина 2021-е године. 
                Финансијска средства за наведене активности ЈУ ''Преслица'' Добој биће 
обезбијеђена из буџета града Добој. 
 
 
             
      7.  ПРОГРАМ ПРИХВАТИЛИШТА  
 
                 Основни програм ослањат ће се на: 
 

• ЗДРАВСТВЕНЕ АСПЕКТЕ (спречавања, ширења и преношења 
заразних болести које су заједничке за Људе и животиње), 

• СОЦИЈАЛНО - БЕЗБИЈЕДНОСНЕ АСПЕКТЕ (смањено угрожавање 
здравља грађана кроз превентиву и спречавање напада на грађане 
и узнемиравање јавног реда и мира), 

• ХИГИЈЕНСКО - ЕКОЛОШКЕ УТИЦАЈЕ (кроз смањење утицаја 
животиња на отпад, мјеста смјештаја истог, као и прљање јавних 
површина), 
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• ЕСТЕТСКЕ ВРИЈЕДНОСТИ (кроз љепши изглед површина за 
грађане и госте),  

• ХУМАНЕ ПРИСТУПЕ (изградњом објекта и квалитетом рада 
служби на локалном нивоу чиме се врши непосредан утицај на 
свијест и понашање грађана), и 

• ЕДУКАТИВНЕ АСПЕКТЕ (подизање укупне савјести кроз 
едукативне радионице и подјелу едукативнох материјала у 
основним и средњим школама на подручју града Добој). 

 
 
      8.  САРАДЊА И АКТИВНОСТ НА ЗБРИЊАВАЊУ ЖИВОТИЊА 
 
               Да би програм био успјешно реализован биће неопходна сарадња града Добој, 
Преслице, надлежног министарства, невладиних организација, ветеринарских служби и 
заинтересованих грађана. 
               Усмјеравањем наших активности, потребно је радити на реализацији: 
 

• Израде програма контроле и смањења популације на нивоу града, 
• Стерилизацији као најјефтинијој мјери смањења бројности популације и 

неконтролисане репродукције, 
• Удомљавање паса као најхуманију методу збрињавања напуштених 

животиња, 
• Сарадњи свих учесника у ланцу рјешавања проблематике паса луталица и 

преузимање одговорности за свој дио извршења програмских планова, 
• Иницирање израде законских аката о регистрацији и обиљежавању свих 

кућних љубимаца као кључној превентивној мјери како би се избјегло 
неодговорно власништво услијед чега власници без посљедица напуштају 
своје псе или потомке својих паса, 

• Образовању и информисању власника паса, грађана и посебно школске дјеце 
о навикама и потребама пса, сопственим мотивима држања пса, законским 
обавезама власника пса и програмом контроле и смањења популације паса, 

• Еутаназији као најнеефикаснијој мјери контроле и рјешавања ове 
проблематике већ искључиво примјена исте преко надлежних 
ветеринарских процјена над агресивним и неизљечиво болесним 
животињама, и 

• Донаторским активностима у циљу изналажења финансијских и 
материјалних средстава за одржавање и развој дјелатности прикупљања и 
збрињавања паса. 

 
 
 
 
     9.  ЗАКЉУЧАК 
 
 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 се повећава 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, а посебно 
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кућних љубимаца, односно не извршавање обавеза власника животиње, те адекватна 
пракса конторле спровођења прописа. 
 У свим наведеним зонама које се планирају за рад у 2022. години, постоје локације 
на којима се врши груписање животиња и 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 напада и евентуалног угриза напуштених паса. 
 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 ЈУ „Преслица“ Добој улажу и улагаће и у наредној 2020. години још 
више напора да би се овај проблем рјешио на адекватан начин, а исто тако очекујемо и од 
самих грађана да својим одговорним понашањем према својим љубимцима знатно смање 
проблем с којим се сусреће град, насељена мјеста и приградска насеља.. 
 
 
 
 
 




