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83 
На основу члана 27. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр), члана 28. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11 ) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 7. јуна 2012. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена 

пијаће воде и одвођења отпадних вода ЈКП ''Водовод'' 
Бор  

 
 
I 

  Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 
цена пијаће воде и одвођења отпадних вода ЈКП 
''Водовод'' Бор, коју је донео Управни одбор  ЈКП 
''Водовод'' Бор, на седници одржаној 18.05.2012. године, 
под бројем 1437/3  и то:  
  

Категорија потрошача 

Цена 
пијаће 
воде 
дин/ 
m3 

Цена 
одвођења 
отпадних 
вода дин/ 

m3 
 

I  категорија(привреда) 107,20 23,50 
II 
категорија(непривреда) 70,60 

20,80 

III категорија (грађани) 39,20 11,70 
 
 
 

II 
Ово решење се примењује почев од 7. јуна 2012. 

године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
  
Број: 023-23/2012-I 
У Бору, 7. јуна 2012. године  

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
     

    ПРЕДСЕДНИК,                                                     
Драган Жикић, с.р. 

 
84 
На основу члана 27. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр) и члана 28. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11 ) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 7. јуна 2012. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена 

пружања  услуга ЈКП ''Топлана'' Бор  
 
 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 
цена пружања услуга ЈКП ''Топлана'' Бор, коју је донео  

 
 
Управни одбор  ЈКП ''Топлана'' Бор под бројем 

29/4-2012 од 15.05.2012. године, и то: 
 
 
 

Услуге грејања Цена грејања 
дин/ м2 без  

Цена грејања 
дин/KWh  

I категорија 
(станови, приватне 
куће,Студентски 
дом,Самачки 
смештај)  

 
 

74,26 

 
 

5,50 

II категорија  
-занатлије 
- установе које се 
финансирају из 
буџета Општине )  

 
118,57 

 
 

154,14 

 
7,01 

 
 

7,01 
III категорија( 
установе које се 
финансирају из 
Републичког буџета, 
индустрија и 
пословни простор 
РТБ-а)  

 
 
 
 

205,50 

 
 
 
 

7,87 

 
 
 

Топла вода 573,19 дин/ м3 
Бојлери       573,19 дин/бојлер 

 
 
 

 II 
 

Испирање грејних тела и 
остале интервенције на 
секундарној мрежи 

 
720 дин/h 

Нови прикључци: 
 01 категорија – фиксни део 
– 8.748,00 динара 

 

 
варијабилни део – 388,80 

дин/KW инсталисане снаге 

02 категорија – фиксни део 
– 13.608,00 динара 

варијабилни део – 679,68 
дин/KW инсталисане снаге 

03 категорија – фиксни део 
– 19.440,00 динара 

варијабилни део – 972,00 
дин/KW инсталисане снаге 

Провера температуре ако је 
измерена температура у 
оквиру прописане 

 
720,00 динара по изласку 

 
 
 

III 
Ово решење се примењује почев од 7. јуна 2012. 

године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
 

Број: 023-20/2012-I 
У Бору, 7. јуна 2012. године  

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
     

    ПРЕДСЕДНИК,                                                  
Драган Жикић, с.р. 
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27   
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. Статута 
града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19 ), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 28. јуна 
2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о изменама 
Програма  коришћења буџетске помоћи  субвенција 

Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2019. годину 

 

I 
Даје се сагласност на Програм о изменама 

Програма коришћења буџетске помоћи - субвенција 
Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2019. годину, 
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Зоолошки врт“ Бор, дана  15.05.2019. године, под бројем 

249/2019. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 
 

Број: 022-67/2019-I 

У Бору, 28. јуна 2019. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

       ПРЕДСЕДНИК,                                                    
                                                           Драган Жикић, с.р. 
 28 

На основу члана 59. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 28. 

јуна 2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о изменама 
Програма пословања Друштва са ограниченом 

одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор за 
2019. годину 

 

I 

Даје се сагласност на Програм о изменама 
Програма пословања Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор за 2019. 

годину који је донео директор Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор, дана  
11.04.2019. године, под бројем 48/2019. 

 

II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 

 

Број:022-45/2019-I 

У Бору, 28. јуна 2019. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                                   

            ПРЕДСЕДНИК,                                                    
                                                           Драган Жикић, с.р.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 
На основу члана 61. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 28. 

јуна 2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о изменама 
Програма   субвенција Друштва са ограниченом 

одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор за 
2019. годину 

 

I 
Даје се сагласност на Програм о изменама 

Програма субвенција Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор за 2019. 
годину, који је донео директор Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор, дана  
11.04.2019. године, под бројем 52/2019. 

 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 
 

Број: 022-46/2019-I 

У Бору, 28. јуна 2019. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

              ПРЕДСЕДНИК,                              
                                                              Драган Жикић, с.р. 

30 
На основу члана 69. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16),  члана 
28. Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник РС'', бр. 88/11,104/16 и 95/18) и члана 40. Статута 
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 28. јуна 
2019. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена 
услуга сакупљања, одвожења и депоновања 

комуналног отпада  Јавног комуналног предузећа  
„3. октобар“ Бор 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 
цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања 
комуналног отпада Јавног комуналног предузећа „3. 

октобар“ Бор коју је донео Надзорни одбор  Јавног 
комуналног предузећа „3. октобар“ Бор, број 600 од 
22.05.2019. године  тако да: 
 Цена сакупљања, одвожења и депоновања 
комуналног отпада без урачунатог ПДВ-а плаћа се 
месечно, и то : 

1. за домаћинства у Бору и насељу Бањско поље 
– 141,00 динара по члану домаћинства; 

2. за домаћинства у сеоским насељима : 
-  за домаћинства до три члана 141,00 динара по  

члану домаћинства; 
-   за домаћинства преко три члана домаћинства  

470,00динара по домаћинству ; 
3. за кориснике викендица у викенд насељима 

Борско језеро, Савача и Ведрина, за целу летњу сезону од 
1. маја до 31. октобра, паушално – 987,00  динара по 
викендици; 

4. за кориснике који обављају производну 
делатност -  7,56 дин/м2 

пословног простора који користе; 
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5. за кориснике који обављају непроизводну 
делатност - паушално:  

 

I Група паушални износ задужења 364,00 

дин/локал-објекат 

У ову групу се сврставају : кројачи, обућари, 
часовничари, тв сервисери, поправка кућних апарата, 
оптичари, фотографи, фотокопирнице, печаторесци, 
нарезивање кључева, аутоперионице, прање тепиха, 
вулканизерске радње, фризери, козметичари, мењачнице, 
залагаонице, златаре, адвокати, архитектонске и 
инжењерске делатности, програмирање рачунара, 
стаклоресци, агенције за чишћење стамбених зграда, 
продаја и оправка мобилних телефона, продаја производа 
од пластичне масе и предмета кућне радиности, продаја 
метражне робе, приватне ординације и лабораторије, 
рекламне агенције, политичке организације, удружења 
грађана, верске заједнице, агенције за некретнине, 
оператери кабловске телевизије, туристичке агенције. 

 

          II Група паушални износ задужења 787,00 

дин/локал-објекат 

У ову групу се сврставају : друге занатско - услужне 
делатности које нису обухваћене I групом корисника, 
продаја аутомобила, продаја аутоделова и опреме, 
продаја пољопривредних машина и опреме, продаја 
резервних делова за кућне апарате, технички преглед 
моторних возила, трговина на мало половном робом, 
продавнице погребне опреме, продавнице спортске 
опреме, теретане и фитнес клубови, пиљаре, продавнице 
здраве хране, трафике, бутици, продавнице игара и 
играчака за децу, аутошколе и друге приватне школе, 
продаја козметичких производа, продаја беби опреме, 
извршитељи, јавни бележници, стечајни управници, 
услуге обезбеђења, цвећаре, књижаре, продаја и 
одржавање рачунарске опреме, агенције за 
рачуноводство и књиговодство, продаја тепиха и подних 
облога, продаја кућних љубимаца и хране за кућне 
љубимце, ветеринарске станице и амбуланте, 
ветеринарске апотеке, биљне апотеке, трговина на мало 
предметима за домаћинство осим намештаја, трговина на 
мало електричним уређајима за домаћинство, забавне 
игре, кладионице, коцкарнице, угоститељски објекти 
површине до 30 м2, синдикати, месне заједнице, задруге. 

 

III Група паушални износ задужења  1.134,00 

дин/локал-објекат 

У ову групу се сврставају: месаре, рибарнице, апотеке, 
продаја брзе хране, пољопривредне апотеке, продавнице 
сточне хране, бензинске станице, продаја намештаја, 
изнајмљивање некретнина, хостели, преноћишта, 
штампарије, банке, продавнице прехрамбених производа 
површине до 30 м2, угоститељски објекти површине од 
31 до 100 м2. 

 
IV Група паушални износ задужења 1.692,00 

дин/локал-објекат 

У ову групу се сврставају : дисконти пића, продаја хлеба, 
пецива и кора у специјализованим продавницама, продаја 
свежих колача и производа од теста, посластичарнице, 
продавнице прехрамбених производа површине од 31 до 
100 м2, продаја детерџената и других хемијских 
производа за домаћинство, оператери мобилне 
телефоније, послови осигурања, послови превоза робе у 
друмском саобраћају и пратеће делатности у саобраћају, 
послови контроле робе, услуге пројектовања, 
грађевинске услуге, монтажа индустријских машина и 
опреме. 

 

V Група паушални износ задужења 2.573,00 

дин/локал-објекат 

У ову групу се сврставају : продаја непрехрамбене робе 
која не обухвата продају из група I-IV, трговина на 
велико прехрамбеним и непрехрамбеним производима, 
продавнице прехрамбених производа површине преко 
101 м2, осим супермаркета, угоститељски објекти 
површине преко 101 м2 (осим хотела и мотела), 
скупљање, третман и одлагање отпада, поновно 
искоришћавање отпадних материја, испитивање терена 
бушењем, аутобуске станице, поште за комерцијални 
сервис.  

VI Група паушални износ задужења 23.500,00 

дин/локал-објекат 

У ову групу се сврставају : супермаркети, зелена пијаца, 
оператери фиксне и мобилне телефоније, дистрибуција 
ел. енергије, пренос електричне енергије, железничка 
станица(путничка и теретна), пошта за јавни сервис. 

 
VII Група паушални износи задужења: 

 

 

Врста делатности 

Подгрупе, 
према површини 

пословног 
простора који 
користи 
корисник 

 

Износ 
паушала 

државни органи власти, 
фондови, заводи, службе, 
правосудни органи, 
научно- 

истраживачке 
организације, 
градски органи, јавна 

предузећа, установе и 
друге 

јавне службе, самачки 
смештај, 
хотели, мотели. 

1.  до 500 м2   1.187,00 

дин. 
2.  од 501 м2 до 
1000 м2 

  3.925,00 

дин. 
3.  од 1001 м2 до 
4000 м2 

13.031,00 

дин. 
4.  од 4001 м2 до 
4500 м2 

23.148,00 

дин. 
5.  од 4501 м2 до 
7000 м2 

30.433,00 

дин. 
6. од 7001 м2 до 
10000 м2 

42.065,00 

дин. 
7.  преко 10000 
м2 

64.155,00 

дин. 
Непроизводне делатности које нису разврстане 

у групе из тачке 5. став 1. овог члана, разврстаће се у 
одговарајуће групе према њиховој сродности. 

 

II 

 Ступањем на снагу овог решења престају да 
важи  Решење бр. 023-15/2015- I од 10.07.2015. године. 
 

III 

Ово решење се примењује почев од 1. јула 2019. 

године, а објавиће се у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 023-40/2019-I 

У Бору, 28. јуна 2019. године         
                       

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

          ПРЕДСЕДНИК,                                
                                                           Драган Жикић, с.р. 
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31 
На основу члана 69.  Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16),  члана 
28. Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник РС'', бр. 88/11,104/16 и 95/18) и члана 40. Статута 
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 28. јуна 
2019. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена 
пијаће воде и одвођења отпадних вода Јавног 

комуналног предузећа „Водовод“ Бор 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 
цена пијаће воде и одвођења  отпадних вода  Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Бор коју је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 

Бор, број 1316/3 од 27.05.2019. године и то: 

 

Категорија потрошача      Цена пијаће       Цена одвођења                        

воде у дин/m3    отпадних вода у  
                                  дин/m3 

 

 I категорија (правна лица 

 -привреда и непривреда)  144,72                31,72 

 

II категорија (грађани)            63,50                 18,95 

 

  

II 
 Цене су исказане без обрачунатог ПДВ- а. 
 

III 
 Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о давању сагласности на Одлуку о 
утврђивању цена пијаће воде и одвођења отпадних вода 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор бр.023-

42/2015-I од 10.07.2015.  године. 
 

IV 
 Ово решење се примењује почев од 1. јула 2019. 

године, а објавиће се у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број:023-42/2019-I 

У Бору, 28. јуна 2019. године                               
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

          ПРЕДСЕДНИК,                                                    
                                                           Драган Жикић, с.р. 

 32 
На основу члана 69.  Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16),  члана 
28. Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник РС'', бр. 88/11,104/16 и 95/18) и члана 40. Статута 
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 28. јуна 
2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене 
топлотне енергије  Јавног комуналног предузећа 

„Топлана“ Бор 

 

I 
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 

цене топлотне енергије  Јавног комуналног предузећа 
„Топлана“ Бор коју је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Топлана“ Бор, број 11/2-2019 од 
20.05.2019. године и то: 

 Цена топлотне енергије за купце у тарифној 
групи за стамбени простор износи:  

- варијабилни део  - 4,47дин/kwh 

- фиксни део - 44,58 дин/m2 

- цена по m2  - 96,72 дин/m2 

  

II 

 Цене су исказане без обрачунатог ПДВ- а. 
 

III 
 Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о давању сагласности на Одлуку о 
утврђивању цене топлотне енергије Јавног комуналног 
предузећа „Топлана“ Бор (''Службени лист општине Бор“ 

бр.12/16) у делу члана 1.  Решења и то тачка 1., и тачка 3. 
у делу који се односи на стамбени простор. 
 

IV 
 Ово решење се примењује почев од 1. октобра 
2019. године, а објавиће се у „Службеном листу града 
Бора“. 

 

Број: 023-38/2019-I 

У Бору, 28. јуна 2019. године                               
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

          ПРЕДСЕДНИК,                                
                                                           Драган Жикић, с.р. 

 

33 

На основу члана 32.  Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 83/14-

др. закон, 101/16 – др.закон и 47/18), члана 69. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и 
члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града 
Бора'', бр. 3/19) Скупштина града Бора, на седници 
одржаној дана 28. јуна 2019. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку  о допуни Статута  
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута 

Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор коју је 
донео Надзорни одбор  Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Бор, број 1600/4 од 25.06.2019. године. 

 

II 
 Ово решење објавити у  „ Службеном листу 
града Бора“. 

 

Број: 110-21/2019-I 

У Бору, 28. јуна 2019. године                               
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

          ПРЕДСЕДНИК,                                
                                                           Драган Жикић, с.р. 
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34 
На основу члана 64. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 
32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 
101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19) Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 28. јуна 2019. године, донела 
је  

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма 

пословања јавних предузећа, друштва капитала и 
других облика организовања на који се примењује 
Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град 
Бор за период 01.01.2019.год. до 31.03.2019.године 

 

Члан 1. 
 Усваја се Информација о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма 
пословања јавних предузећа, друштва капитала и других 
облика организовања на који се примењује Закон о 
јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период 
01.01.2019.год. до 31.03.2019. године. 

 

Члан 2. 
 Овај закључак објавити у „Службеном листу 
града Бора“. 

 

Број: 023-59/2019-I 

У Бору, 28. јуна 2019. године          
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА  
 

          ПРЕДСЕДНИК,                                                    
                                                           Драган Жикић, с.р. 

 

 35                                                               
На основу члана 40. Статута града Бора 

(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 28. јуна 2019. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу члана Комисије за кадровска питања,  

одликовања и друга јавна признања  
 

I 
Стела Балашевић разрешава се дужности члана 

Комисије за кадровска питања, одликовања и друга јавна 
признања. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

Број: 20-29/2019. године 

У Бору, 28. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

          ПРЕДСЕДНИК,                                                    
                                                           Драган Жикић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
На основу члана 40. Статута града Бора 

(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 28. јуна 2019. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е  
о избору члана Комисије за кадровска питања,  

одликовања и друга јавна признања  
 

I 
Дијана Алексић бира се за члана Комисије за 

кадровска питања, одликовања и друга јавна признања. 

 

II  
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

Број: 202-30/2019. године 

У Бору, 28. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

          ПРЕДСЕДНИК,                                
                                                           Драган Жикић, с.р. 

 37 
На основу члана 54. Закона о добробити 

животиња („Службени гласник РС“, бр. 41/09), и члана 
40. Статута града Бора (‘’Службени лист гада Бора’’, бр. 
3/19), Скупштина града Бора на седници одржаној 28. 
јуна 2019. године, донела је 

 

П Р О Г Р А М  
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ 

НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА 

 

А)  Тип пројекта: кластер пројекат 

Б)   Преглед пројекта:  
1. Циљ: Сагледавање свих аспеката проблема  

2. Намена извештаја: 
 - Дефинисање еколошких приоритета локалне 
заједнице 

- Економска оправданост образовања службе за 
контролу бројности популације  

напуштених паса и мачака  
 

В)   ОСНОВНИ ПOДАЦИ И ОПШТИ ОПИС 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

- Број становника и др. демографски подаци  
- Природно окружење 

- Остали подаци о заједници 

 
 Г)   Методологија рада:  

  

           1. Употребљене методе за креирање процене 
стања (увод): 
  За израду процене стања на територији града Бора 

(у даљем Бор) примењена је аналитичка метода на основу 
званичних података који су били на располагању. При томе 
су се у анализи стања и изради предлога за решење 
проблема напуштених паса и мачака користиле препоруке и 
стручни савети WHO – Светске здравствене организације, 
WSPA – Светске асоцијације за заштиту животиња. 
 Услед кратког временског рока, алармантне 
ситуације на територији града и са скромним буџетом, није 
било у могућности да се финансира детаљнија анкета од 
стране професионалних агенција. Анкета је изведена од 
стране аутора програма уз несебичну помоћ сарадника у 
периоду од  01.02.2019.-15.02.2019. године на случајном 
избору од приближно 200 упитаних становника град. У том 
периоду, осим градских (урбаних) средина, обиђена су и 
поједина приградска а такође и сеоска (рурална) насеља 
Злот и  Брестовац. 


