Орагнизација за права и заштиту животиња Крушевац
Organization for the Rights and Protection of Animals Krusevac

Oрганизација за права и заштиту животиња Крушевац "ORPAK", Цанкарева 7/18 Крушевац, коју
заступа председница Лела Буцек (у даљем тексту ORPAK), с једне стране и лице које усваја
животињу:
______________________________из_____________________Ул.____________________________,
бр. л. к. ___________________, ЈМБГ _____________________________, тел. _________________, (у
даљем тексту власник животиње), с друге стране, дана _____.______.___________. год. закључују:

УГОВОР О УСВАЈАЊУ ЖИВОТИЊЕ
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора дефинисање обавеза власника животиње,
према "ORPAK" и животињи:
Врсте: ____________________,
Расе: _____________________,
Боје: _____________________,
Пола: М / Ж (заокружити),
Старости: _________________,
Са идентификационим бројем: ________________________________________,
Остале ознаке: ______________________________________________________________________.
Члан 2.
Обавезе власника животиње су да:
1. животињу прихвати са пуном одговорношћу;
2. јој обезбеди и пружи све потребне услове: трајни смештај, правилну исхрану, здравствену негу,
пажњу и остало што је неопходно за квалитетан живот;
3. обезбеди да се животиња не креће ван стана, односно дворишта, без надзора власника;
4. не напусти животињу;
5. о свакој евентуалној промени везано за усвојену животињу (промена пребивалишта, угинуће и сл.)
обавести "ORPAK", одмах по наступању промене;
6. не сме без сагласности "ORPAK" да отуђи животињу;
7. омогући представницима "ORPAK" увид и контролу испуњавања одредби овог Уговора, што
подразумева: усмено информисање и посету, позив ветеринара, станодавца и друге мере;
8. Обавезно СТЕРИЛИШЕ / КАСТРИРА животињу,
9. уколико након више од 15 дана желе да врате животињу морају сами да обезбеде нови дом уз
сагласност "ORPAK";
10. се придржава свих правних норми Републике Србије, Општине односно Града на чијој се
територији животиња налази, а које се односе на заштиту и држање животиња.
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Члан 3.
У случају кршења одредби овог Уговора, доћи ће до раскида Уговора где "ORPAK" задржава пуно
право одузимања животиње и подношења пријаве у случају злостављања или напуштања животиње.
За кршење одредби овог Уговора надлежан је Основни суд у Крушевцу.
Члан 4.
Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 1
(један) примерак.

Животињу у име "ORPAK" предао/ла: _____________________________________________

__________________________
ВЛАСНИК ЖИВОТИЊЕ

М.П.

_________________________
Лела Буцек
ПРЕДСЕДНИК "ОРПАК"
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

____________________________________________________________________________________
Ул. Михајла Јевтића бб, 37000 Крушевац, тел. +381(63)8822412, e-mail: оrpak@live.com, www.orpak.webs.com

2

