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Првих девет месеци ове године радници ,,Зоохигијене“ 

су на територији општине и града Панчева ухватили 413 
одраслих паса, 46 штенаца, 59 мачака. Удомљено је 116 
паса, 10 штенаца и 23 мачке.Власницима је враћен 41 пас.

Након стерилизације, вакцинације и лечења паса 
пронађених на улици на првобитно станиште, како налаже 
и Градска одлука враћено је 167 паса, једно штене и 30 
мачака.У овом периоду стерилисано је 146 женки паса 
и 78 мужјака и 46 мачака. Угинуло је 67 одраслих паса и 
46 штенаца, а у 23 случаја неопходно је било извршити 
еутаназију ових животиња. У кафилерију је за девет месеци 
2017. године отпремљено 10.790 килограма животињског 
отпада. Грађани су пријавили 159 уједа паса и пет мачака.

У овом периоду није забележен, пријављен ни један 
случај тровања паса и мачака у граду. И поред чињеница 
да Панчево, односно ЈКП ,,Хигијена“ већ пет година 
спроводи Програм смањења популације напуштених паса 
и мачака на територији града Панчева пси луталице су, 
нажалост, и даље дежурна тема и повод за негодовање 
грађана Панчева.

Делимичан разлог за то су недовољни капацитети 
у прихватилишту за животиње, ограничена буџетска 
средстава за ове намене, много више непоштовања 
законских прописа, односно неодговорно понашање 
власника животиња који бригу о љубимцима крајње олако 
схватају. Долазак јесени аутоматски доноси и већи број 
паса на улицама јер их власници доносе из викенд насеља 
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и остављају у граду јер током зиме не желе о њима да се 
брину и они су по правилу виновници немилих напада на 
пролазнике.

Оптималан капацитет прихватилишта је 80 паса, међутим, 
током читаве године у прихватилишту сваког дана борави 
од 100 до 130, некада и више животиња.

Проблем не представља само премашен капацитет, већ 
и настојање да се у датим, лошим условима, о свим псима 
подједнако брине. Прецизније, значајна финансијска средства 
треба издвојити за побољшање услова у ,,Зоохигијени“ 
које захтевају законски прописи, новац за храну, лекове 
за животиње, стерилизацију, микрочиповање, одржавање 
боксева… 

Још једна законска обавеза коју ,,Хигијена“ мора да 
поштује, а која наилази на негодовање многих суграђана, 
је да се пси и мачке (које и након свих покушаја и акција 
радници ,,Зоохигијене“ нису успели да удоме) који не 
спадају у агресивне и болесне, након 30 дана боравка у 
прихватилишту (након стерилизације, лечења и чиповања) 
морају вратити на станиште где је животиња ухваћена.

Нарастању овог веома важног комуналног проблема 
доприноси слаба, готово никаква, примена казнене политике 
надлежних инспекцијских органа. 

Чињеница је да чак седамдесет одсто власника није 
вакцинисало и чиповало псе (премда то кошта само 1.500 
динара) и тиме директно крше градску одлуку о држању 

домаћих животиња. 
Градске инспекцијске службе, односно 

комунална инспекција и комунална полиција, 
прекршајни органи чија је дужност да 
контролишу власнике нису успели да 
применом законом прописаних казни 
сузбију овакво понашање Панчеваца.

Град Панчево годинама за ове потребе 
из буџета издваја одређен новац. Међутим, 
новца из буџета, за збрињавање напуштених 
животиња и рад прихватилишта, из године 
у годину је све мање.


