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ПИЛОТ ПРОГРАМ КРЕЋЕ У ИВАНОВУ
Средином новембра радници ,,Зоохигијена“ ЈКП ,,Хигијена“
Панчево ће отпочети спровођење пилот програма у Иванову
у циљу контроле, односно, смањења броја напуштених
паса и мачака, као и подстицања одговорнијег понашања
власника љубимаца.
Предуслов за успешност овог пројекта, с којим ће се после
Иванова ићи и у друга, углавном мања насељена места,
јесте много активнија улога представника републичких
и градских институција које градска Одлука о држању
домаћих животиња препознаје као активне учеснике у
решавању овог битног комуналног проблема.
А то су пре свега, члан Градског већа задужен за
стамбено–комуналне делатности, комунални и ветеринарски
инспектори и комунални полицајци, активисти многобројних
удружења пријатеља животиња, чланови Градског тима
за решавање проблема напуштених паса и мачака - један
је од најбитнијих закључака састанка који је одржан
почетком октобра којем су присуствовали представници
поменутих институција и служби.
Аница Косара, руководилац ,,Зоохигијена“ изложила
је најважније проблеме са којима се, нажалост, дужи
временски период суочава ова служба - дотрајали објекти
у прихватилишту који годинама чекају на реконструкцију,
прекобројан број паса ( чак 130 од дозвољених 80),
недовољан број адекватно опремљених и обучених
радника у градском прихватилишту,...
Кад се томе дода неадекватна услуга Ветеринарске
станица ,,Панчево“, несавесно понашање власника паса
(мали број чипованих животиња) за резултат имамо све
већи проценат угинулих животиња.
И поред свих наведених проблема у раду ,,Зоохигијене“
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и напора запослених да се у постојећим условима ваљано
обавља посао које им је град поверио, константно расте
притисак, како институција тако и грађана, да се са улица
уклоне животиње иако за то не постоје капацитети.
Начелница ветеринарске инспекције за Јужни Банат,
Милица Вурдеља је присутне подсетила да је у претходном
периоду Градској управи и надлежнима из ,,Хигијене“ дато
до знања да прихватилиште није регистровано у складу са
законом и да су многе неправилности давно морале бити
отклоњене. Уз разумевање да је недостатак финансијских
средстава разлог што до сада није ништа урађено не
искључује могућност да се поступи по важећој законској
процедури и прихватилиште привремено затвори.
Тезу да без већег ангажовања надлежних инспекцијских
органа које треба да подразумева и казнену политику према
несавесним власницима паса ,,Хигијена“ не може и не треба

Александар Стевановић, већник за комунална питања
обећао је да ће се на градском већу заложити за хитно
изналажење решења за прихватилиште и затражио од свих
присутних на састанку да му хитно доставе материјале и
евентулане предлоге који могу убрзати стварање бољих
услова у раду ,,Зоохигијене“.
До проналажења коначног решења за проблем збрињавања
напуштених животиња у граду, стварања бојих услова
у прихватилишту и подизању свести грађана усвојен је
предлог Драгана Грујићића, руководиоца за комунална
питања у ЈКП ,,Хигијена“ Панчево, да се за месец дана крене
с пилот програмом у Иванову. Уз услов да за реализацију
овог програма не буде једино задужена ЈКП ,,Хигијена“ већ
све надлежне институције у граду.

сама да решава, поткрепила је изјава Бобана Ђурђева
комуналног инспектора којом се потенцира мали број
инспектора и недовољно ућешће комуналних полицајаца.
Састанак је био прилика да се поводом овог великог градског
проблема изјасне и представници удружења љубитеља
животиња. Гордана Блитва Робертсон је потенцирала
проблем контроле опасних паса, односно санкционисања
њихових власника, измену градске одлуке и хитно стварања
бољих услова у градском прихватилишту.
Иван Курајев је мишљења да притисак од стане месних
заједница, школа и грађана не би смео да утиче да
,,Зоохигијена“, која је и до сада подносила највећи терет
у решавању проблема напуштених животиња, ради мимо
својих могућности и да смештајем већег броја животиња
у прихватилиште крши закон.

Цара
CaraЛазара
Lazara 57, 26000 Панчево
Pančevo
Тел.
Tel.013
013327
327000,
000,Факс.
Fax. 013 327 001

