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Јожефа Атиле  4. Суботица

Прихватилиште за напуштене псе и мачке
9. Нова 249. Суботица

Тел: 024/620-450

Да ли сте се запитали колико љубави може да вам 
пружи напуштена животиња? Безграничну,  јер 
свака од тих малих душа зна  какав  тежак пут je  
прошла  на улици: глад, жеђ, малтретирање… 
Ваша љубав, нежност и топао дом поклоњен 
једном нашем псу или мачки из прихватилишта 
лечи све ране задобијене на улици. 
Наши пси и мачке су 0-24 под надзором 
ветеринара, чиповани су, вакцинисани 
против беснила, очишћени од паразита, 
стерилисани и фино васпитани кроз 
програм социјализације и као такви иду у 
нове домове. 
Имају један од најбољих смештаја на територији 
Републике Србије, максималну пажњу и негу 
запослених. Недостаје им само једно, 
власник-пријатељ којег ће имати само за себе и 
коме ће они пружити љубав. 
Ако желите верног пријатеља који ће вас 
разумети, чувати и пратити кроз живот можете га 
сигурно наћи код нас у ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА 
НАПУШТЕНЕ ПСЕ И МАЧКЕ на адреси 9. Нова 
249, Суботица контакт тел. 024/620-450.

Добробит програма CNR 
(У ХВАТИ-СТЕРИЛИШИ-ПУСТИ) 

огледа се у хуманом ограничавању 
популације напуштених животиња на 
територији града, чувању територије од 
других нестерилисаних животиња, смањењу 
агресивности изазване полним нагонима 
животиња или заштитом потомства, 
очувањем здравственог стања саме јединке.

Удомљавање животиња из програма CNR 
( УХВАТИ-СТЕРИЛИШИ-ПУСТИ ) је веома 
једноставан и бесплатан, потребно је јавити 
се  ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА НАПУШТЕНЕ ПСЕ 
И МАЧКЕ на адреси 9. Нова 249. или на број 
телефона 024-620-450 где ћете добити све 
информације о начину како да удомите пса 
или мачку из овог програма или самога 
ПРИХВАТИЛИШТА у коме живи 268 паса.

Када прилазите непознатом  псу будите 
пажљиви, не прилазите власничком псу пре 
него  вам  је  власник  то  дозволио. Немојте  да  
кренете  да мазите пса пре него што вас види или 
оњуши. Немојте окретати леђа  непознатом псу и 
немојте кренути да  бежите од њега - пси ће  
инстинктивно   кренути да јуре за вама.

ТАБЕЛА ПРАГА ТОЛЕРАНЦИЈЕ
КАДА ПАС ДОЂЕ У ДОДИР СА “ОКИДАЧЕМ”
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*пси из програма CNR
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ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПАСА И МАЧАКА  - ОДГОВОРАН ВЛАСНИК

СТЕРИЛИЗАЦИЈА

Кућни љубимци се  ЧИПУЈУ И ВАКЦИНИШУ у складу са законом. 

Власник, односно држалац паса и мачака, дужан је да правилним држањем и другим мерама и 
средствима  спречи  да  пси и мачке  угрозе  људе  и  околину.  Власник,  односно држалац  паса и 
мачака, дужан   је   да   спречи   рађање  нежељених  потомака, и  то  онемогућавањем   контакта 
мужјака   и  женке, применом   контрацепције  и стерилизацијом .  Ако   власник,  односно   држалац   
паса и мачака  није  у могућности да се даље брине о њима, дужан је да им обезбеди одговарајући 
смештај.

Убијање, злостављање животиње је кривично дело.

Контролисано размножавање игра кључну 
улогу  у  броју  напуштених паса и мачака на 
улицама. 

Најбољи  узраст  за  стерилизацију  је  пре него   
што    животиња    достигне    полну зрелост   око   
6   месеци.  Стерилизацијом женки     значајно   је   
редукована    појава тумора  млечних  жлезди и 
репродуктивних органа. Кастрирани мужјаци 
постају мање територијални   и    агресивни,  али  
то   не значи да постају лошији чувари.

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака ( „ СЛ. лист града Суботицe “, бр 44/2014), као привремену меру уводи програм 
CNR ( УХВАТИ – СТЕРИЛИШИ - ПУСТИ ) коју је светска организација (ОИЕ) препоручила  и заснива  се на хуманим методама, пре свега на 
стерилизацији.
Пси који су у овом програму CNR ( УХВАТИ-СТЕРИЛИШИ-ПУСТИ ) су чиповани, вакцинисани, стерилисани очишћени од паразита и враћени на познате им 
локације које су безбедне и за њих саме али  и за грађане, видно су обележени  маркицама са бројем које се налази на уху.

Пар паса за шест 
година иза себе  
оставља 67.000 
потомака.
Један пар 
напуштених 
нестерилисаих  
мачака у свом 
репродуктивном 
циклусу 
„одговоран је“ 
за долазак 
на свет 
66.088 
потомака


