Резиме
Извештаја ревизије сврсисходности пословања
„Ефикасност решавања проблема напуштених животиња“

Иако је за четири године из локалних буџета за обављање зоохигијене издвојено 6
милијарди динара, још додатних 5 милијарди је исплаћено на име одштете за уједе
паса, што је уз угрожено здравље људи и добробит животиња последица недовољног
ангажовања надлежних органа на локалном и државном нивоу
Присуство напуштених животиња - паса луталица на јавним
површинама у урбаним и руралним срединама представља један од
значајних комуналних проблема са којима се суочавају све локалне
самоуправе, које су за последње четири године за обављање зоохигијене
из буџета издвојиле око 6 милијарди динара. У истом периоду, у Србији
је поднето преко 68 хиљада пријава грађана за уједе паса, а за одштете
грађанима које су озледили пси из локалних буџета исплаћено је преко 5
милијарди динара. Високе одштете које плаћа локална самоуправа,
угрожена безбедност и здравље становништва и добробит животиња,
последица су неефикасног приступа надлежних органа проблемима који
се тичу власничких и невласничких паса.
Природни прираштај паса

Спорост и недоследност локалних самоуправа у извршавању
законских обавеза којима су дефинисани услови за обављање делатности
зоохигијене и поступање са напуштеним животињама, за последицу има
несврсисходно трошење средстава из локалних буџета, ризик по здравље
и безбедност људи у локалној заједници и угрожену добробит животиња.
Иако прописи обавезују ЈЛС да уреде делатност зоохигијене, општине
Прибој и Неготин нису обезбедиле услове за њено ефикасно и
континуирано обављање у делу поступања са напуштеним животињама.
Ни после 11 година од усвајања Закона о добробити животиња, више од
трећине општина није донело програм контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака, а три од четири ревидиране ЈЛС донете
програме не спроводе у пракси.
Јединице локалне самоуправе нису предузимале адекватне мере у
циљу спречавања настанка проблема напуштених животиња, зато што
нису у довољној мери вршиле надзор, односно санкционисале власнике
паса који поступају супротно донетим одлукама, нити су предузимале
континуиране активности на развијању свести грађана о одговорном
власништву. 70% ЈЛС у Републици Србији није изрекло ниједну казну за
неодговорно понашање власника паса, нити предузело активности на
развијању свести грађана о одговорном власништву.
Да би се проблем напуштених животиња системски решио,
потребно је да Управа за ветерину интензивира надзор и предложи
Влади доношење измене прописа у циљу ефикасније превенције овог
проблема, као и да успостави стратешки оквир за управљање
популацијом паса на територији Републике Србије.
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