
1 
 

 На основу чланова 2, 5. и 9. Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр. 88/11), члана 46. Закона о ветеринарству 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и чланова 40. и 84. 
Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'', бр. 19/2008 и 6/2013), 
Скупштина града Лознице на седници, одржаној дана 17. септембра 2013. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
о начину обављања комуналне делатности зоохигијене 

 
 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђује се начин обављања комуналне делатности 
зоохигијене. 
 

Члан 2. 
 

 Обављање комуналне делатности зоохигијене поверава се Комуналном 
јавном предузећу ''Наш дом'' Лозница. 
 
 За обављање комуналне делатности зоохигијене, у Комуналном јавном 
предузећу ''Наш дом'' организује се зоохигијенска служба као посебна 
организациона јединица. 
 
 

2. ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

Члан 3. 
 

 Зоохигијенска служба из члана 2. став 2. ове Одлуке обавља следеће 
послове: 

- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и 
изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, 

- лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и 
изгубљене животиње и за животиње које не могу да се прилагоде условима 
смештаја, а њихово пуштање на слободу представља опасност за људе, 
животиње и животну средину, 

- контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, 
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до 

објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског 
порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или 
животну средину. 
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 Послови зоохигијене који обухватају спровођење мера контроле и смањења 
популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене, до 
испуњавања законом прописаних услова од стране Комуналног јавног предузећа 
''Наш дом'' Лозница, биће поверени у поступку на који се примењују одредбе 
закона којим се уређују јавне набавке. 
 

Члан 4. 
 

 Комунално јавно предузеће ''Наш дом'' Лозница је дужно да послове 
зоохигијенске службе из члана 3. став 1. ове Одлуке обавља у складу са важећим 
прописима којима је регулисано њихово обављање. 
 

Члан 5. 
 

 Комунално јавно предузеће ''Наш дом'' Лозница је дужно да посебним 
актом, а у складу са овом Одлуком, уреди задатке, поступке и начин рада 
зоохигијенске службе. 
 
 

3. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 6. 
 

 Средства за отпочињање обављања комуналне делатности зоохигијене 
обезбеђују се у буџету града Лознице. 
 
 Обављање комуналне делатности зоохигијене, односно послова 
зоохигијенске службе из члана 3. став 1. ове Одлуке финансира се из буџета Града 
Лознице. 
 

Члан 7. 
 

 Посебним уговором, закљученим између Града Лознице и Комуналног 
јавног предузећа ''Наш дом'' Лозница, ближе се утврђују међусобна права и обавезе 
и друга питања од значаја за обављање делатности зоохигијене. 
 
 Овлашћује се Градоначелник града Лознице да, у име и за рачун града 
Лознице, закључи уговор из става 1. овог члана. 

 
Члан 8. 

 
 Трошкове обављања послова зоохигијенске службе из члана 3. став 1. ове 
Одлуке, а који се односе на животиње чији су власници или држаоци познати, 
сносе власници или држаоци тих животиња. 
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4. НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
 

 Надзор над применом ове Одлуке врши Градска управа града Лознице - 
Одељење за привреду. 
 
 Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке, у оквиру својих 
надлежности, врши Градска управа града Лознице - Одељење за инспекцијске 
послове - Комунална инспекција. 
 
 Новчане казне за непоступање по одредбама ове Одлуке утврђене су 
Одлуком о држању домаћих животиња и Одлуком о комуналној инспекцији. 
 
 

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

 Комунално јавно предузеће ''Наш дом'' Лозница је дужно да своју 
унутрашњу организацију и акте усклади са одредбама ове Одлуке, у року од 60 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 11. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Лознице''. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 

Број: 06-36/13-11-6                              
Датум: 17. септембар 2013. године                        
Л о з н и ц а                            

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 

 
 


