1.Удружење за заштиту животиња Борске шапе, ул. Добривоја Радосављевића Бобија 38/7;
матични број 28215797, ПИБ 109799925, које заступа председник Никола Недељковић (у
даљем тексту - Удружење).
2.ЈКП 3.Октобар, улица 7. Јули, бр 60, Бор, матични број 07148372, ПИБ 100567484,текући
рачун 205-11131-63, која заступа директор Далибор Орсовановић (у даљем тексту ЈКП“3.октобар“)

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
Члан 1.
Овим протоколом створени су основе за заједничку сарадњу за решавања проблема напуштених
паса хуманим путем, као и за унапређења услова ( смештај, храна, лечење и др) у прихватилишту
ЈКП „3.Октобар“ у складу са Законом уо ветеринарству, Законом о добробити животиња, као и
свим другим прописима који уређују ову област.
Сарадња би се одвијала на начелима одговорности у спровођењз стратегије хуманог решавања
проблема напуштених паса кроз мере:
-

-

Контрола и смањење популације напуштених паса у Бору
Превентивне мере – стерилизација женки и кастрација мужјака у циљу спречавања
рађања нових генерација паса, као и регистрација истих у складу са важећим прописима и
у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака СО Бор
Контрола и брига о здрављу напуштених паса
Члан 2.

Сарадња би се одвијала кроз дефинисање предлога и решења на реализацији из члана 1. oвог
Протокола у складу са законским облашћењима.
Решања која ЈКП „3. Октобар“ предлаже дефинисана су у задацима зоохигијенске службе, а то су:
-

-

ЈКП „3. Октобар“ обавља послове зоохигијенске службе у складу са Законом о
ветеринарству и Законом о добробити животиња, као и другим важећим прописима
- Хумано хвата и збрињава напуштене псе у прихватилишту
Сарађује са грађанима, удружењима грађана, НВО које се баве овом проблематиком, на
основу и у складу са Чланом 74. и Чланом 75. Закона о добробити животиња
Члан 3.
Решења за удружење Борске шапе:

-

Промоција заштите права и добробити животиња у медијима, школама и широј јавности
Промоција Закона о добробити животиња
Пројектне активности
Помоћ за удомљавање напуштених паса у смислу оглашавања истих
Обавештавање о напуштеним псима на јавним површинама, помоћ при лечењу болесних
и повређених

-

-

-

Помоћ Удружења радницима ЈКП“3.октобар“ и заједничко учешће у акцијама хватања
напуштених паса на јавним површинама
Помоћ у прихватилишту (помоћ у побољшању услова, проширењу и модернизацији
прихватилишта кроз донације)
Помоћ у прихватилишту при обављању послова на чишћењу и прању опреме и боксева у
којима су смештени пси, као и помоћ у обављању храњења и појења паса неколико сати
(2-4 сата) дневно
Сарадња са другим удружењима, јавним службама и грађанима у циљу хуманијег односа
према животињама
Подизање свести о потреби унапређења грађанског активизма
Информисање грађана и јавности у вези са настанком проблема напуштених паса,
хуманим решењима, као и заједничким акцијама хватања паса
Информисање грађана и јавности у вези са правима и обавезама власника, односно
држаоца паса
Јавно заговарање кампање за промоцију нових вредности које подразумевају хуманији
однос према напуштеним псима
Члан 4.
Потписници овог протокола су се споразумели оследећем:
Све осмишљене и договорене активности биће брижљиво планиране, реализоване и
медијски пропраћене
Информисање власника о обавези ваксинисања и чиповања, као и информисање о
стерилизацији/кастрацији кроз организовање разних предавања
Анимација грађана који немају кућног љубимца да постану власници неког од штићеника
прихватилишта
Члан 5.
Одредбе овог протокола се могу мењати уз сагласност обе стране.
Члан 6.
Удружење за заштиту животиња Борске шапе и ЈКП 3. Октобар правовремено ће
анализирати резултате сарадње и процењивати успешност заједничког рада.
Члан 7.

Протокол ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица и траје док потписници
имају интерес за даљу сарадњу.
Члан 8.
Овај Протокол је сачињен у 2 (два) истоветна примерка са којим свака уговорна страна задржава
по 1 (један) примерак.

Законски заступник удружења Борске шапе

М.П. _____________________

ЈКП „3.Октобар“

М.П. _______________________

