Организација за права и заштиту животиња
Крушевац-ОРПАК
Ул.Цанкарева 7/18
37000 Крушевац

Поштовани,
На основу достављеног Уговора о сарадњи, као и Вашој организацији интерес нам
је да у циљу побољшања услова у прихватилишту сарађујемо са Вама у свим
активностима које се односе на радње „доброг домаћина“ а све у складу са
Законским и подзаконским актима.
Обзиром на чињеницу да у складу са Законом о волонтирању, везано за начело
забране злоупотребе волонтирања у чл.8.став 2.стоји да „Забрањено је волонтирање
којим се замењује рад који обављају лица у складу са прописима о раду“ као и у
чл.14 став 1.тачка 1. стоји да „јавно предузеће може да буде организатор
волонтирања у складу са овим законом ако организује волонтирање за опште
добро , односно добро другог лица на пословима ван делатности јавног предузећа“произилази да нисмо у законској могућности да склопимо Уговоре о волонтирању
са члановима Ваше организације.Са друге стране и да смо у Законској могућности
да то остваримо Ваши волонтери би требало да буду вакцинисани против зарадних
болести(зооноза) па у вези са тим евентуалне повреде и лечења не бисмо могли да
спроведемо у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.
За Уговор о сарадњи који сте нам проследили не можемо да кажемо да је
неприхватљив у целини али ми предлажемо Протокол о сарадњи у коме би
прецизирали све Ваше и наше обавезе, права и одговорности који произилазе из
узајамне сарадње .Конкретне Уговоре би склапали у случајевима одређене акције,
донације било које врсте, конкретног догађаја где треба да се дефинишу међусобни
односи, уз начело савесности и поштења, дужности испуњења обавеза а све у
складу са ЗОО. Ваша помоћ у остваривању услова који су предвиђени Законом а
који се тичу добробити животиња и рада прихватилишта у складу са чл.74 Закона о
добробити животиња, би нам значила у тој мери да као организација чији су
циљеви усмерени на заштиту добробити животиња радите на ширењу свести и
информисању јавности о добробити животиња, улажете Ваша знања и вештине а
све у складу са побољшвањем услова у Прихватилишту.
Зоо-хигијенска служба је организована радна целина која је у складу са Статутом
ЈКП“Крушевац и Ситематизацијом ЈКП“Крушевац“остварује своје послове и радне
задатке у складу са делатношћу које обавља :Пружа зоохигијенске услуге, води
послове контроле бројности паса и мачака луталица, хумано хватање, транспорт и
даље процесуирање ухваћених животиња као и послове ДДД у складу са важећим
правилницима
и законском прописима који регулишу ову делатност.Град
Крушевац који нам је Оснивач, односно Комунална инспекција Града Крушевца
којој достављамо Извештаје о раду, Ветеринарска инпекција која је надлежна за
надзор и контролу нашег рада су битни чиниоци у остваривању циљева и подизања
квалитета рада тако да ми очекујемо да се и Ви укључите у организовану сарадњу

са свим чиниоцима који утичу на квалитет услова у прихватилишту (Град
Крушевац, Ветеринарска станица, Ветеринарска инспекција и др) да сви из својих
надлежности допринесу добробити животиња у прихватилишту „ЈКП
Крушевац“Крушевац.
Тако да Вас позивамо на сарадњу у којој ћете својим деловањем активно
учествовати у заштити добробити животиња на начин који прописује Закон.
Да би се успешно решило питање како смањити популацију напуштених паса на
савремен и хуман начин уз поштовање законских регулатива треба и даље
поштовати и ценити активности и мере које предузима ЗОО-Хигијенска служба на
основу Плана и Програма рада као и налога инспекцијских служби. Основа тога
јесте Програм контроле и смањења популације паса на територији града Крушевца
са мерама стратегије а циљ би био:
-стабилизација и постепено смањење броја напуштених паса,
-превентивне мере које треба да спрече настанак нове генерације напуштених паса,
-контрола и брига о здрављу популације паса.
Наставиће се са реализацијом овог Плана и Програма како би створили несметано
и безбедно кретање наших грађана на улицама Града Крушевца.Сви носиоци
овлашћења у спровођењу Стратегије подлежу контроли и сносе личну одговорност
за свој рад. Начело сарадње налаже веома важан сегмент сарадње државних органа,
ветеринарских служби, комуналних служби, епидемиолошких служби, друштва за
заштиту животиња и ЈКП Крушевац. Све мере које су предвиђене Планом и
Програмом како би се кроз време и едукацију подигла свест о схватању
одговорности власника сваког пса и тиме отклонио узрок проблема. Реализацијом
овог Програма допринеће се значајном смањењу броја напуштених паса луталица
на територији града Крушевца , чиме ће се смањити и број оштећених грађана од
уједа паса а што ће се директно одразити на смањења трошкова по наведеном
основу у буџету Града Крушевца.
У вези са тим очекујемо да се укључите и ту, као одговорни чинилац у спровођењу
мера Програма и тако допринети у образовању и информисању грађана са
особинама и потребама паса, сопственим мотивима држања паса, законским
обавезама власника паса, као и упознавања грађанства са елементима Програма
контроле и смањења популације паса луталица у циљу бољег разумевања права и
одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема а нарочито обавеза
власника паса и др.
Замолила бих Вас да одржимо један састанак на коме ћемо размотрити сва питања
која дефинишу будући Протокол о сарадњи, уз напомену да треба укључити у
Протокол
о
сарадњи
и
ветеринарску
службу,инспекцију
службу
(комуналну,ветеринарску) и представника Града Крушевца, да би сарадња била
комплетнија и садржајнија.
ЈКП“Крушевац“
Слађана Јевтић, правни референт

