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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19), члана 110. став 1. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст, 

18/19 и 32/19) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14 и 25/19) Градско веће 

града Зрењанина је дана 20.02.2020. године утврдило Предлог Одлуке о изменама 

Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о 

раду Зоохигијенске службе, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града 

Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Милан Јованов.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Чедомир Јањић 

 

 

 

ЈХ/ 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19) и члана 110. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – 

пречишћен текст, 18/19 и 32/19), Градоначелник града Зрењанина је дана 

20.02.2020. године разматрао Предлог Одлуке о изменама Одлуке о условима и 

начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске 

службе и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

изменама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних 

љубимаца и о раду Зоохигијенске службе, који је утврдило Градско веће.  
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З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Чедомир Јањић   

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



 

 

      

На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник 

РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 36. став 

1. тачка 26. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина (“Службени лист града 

Зрењанина”, бр. 7/19, 18/19 и 29/19), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 

дана ______ 2020. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДРЖАЊА ДОМАЋИХ 

ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА И О РАДУ ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о 

раду Зоохигијенске службе (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 10/11, 14/11, 12/13, 

11/14, 31/14, 14/17 и 18/19), у називу одлуке брише се текст :” и о раду Зоохигијенске 

службе”. 

Члан 2. 

   У члану 1. после речи “љубимаца” брише се запета и текст “као и рад   

Зоохигијенске службе”. 

 

  Члан 3. 

Глава IV и наслов: “ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА” бришу се. 

 

Члан 4. 

Чланови 17.- 29б бришу се. 

 

Члан 5. 

   Досадашња глава V постаје глава IV. 

 

 Члан 6. 

   Досадашњи члан 30. постаје члан 17. 

 

 Члан 7. 

   Досадашња глава VI постаје глава V. 

 

  Члан 8. 

   Досадашњи члан 31. постаје члан 18. 

 

Члан 9. 

   Досадашња глава VII постаје глава VI. 

 

 

   Члан 10. 



 

 

    Досадашњи члан 32. постаје члан 19. 

 

   Члан 11. 

    Досадашњи члан 33. постаје члан 20. 

 

    Члан 12. 

 Члан 34. брише се. 

 

     Члан 13. 

     Досадашњи члан 35. постаје члан 21. 

 

     Члан 14. 

     Досадашњи члан 36. постаје члан 22. 

 

      Члан 15. 

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

града Зрењанина”. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Основ за доношење измена Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња 

и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 

10/11, 14/11, 12/13, 11/14, 31/14, 14/17 и 18/19) је члан 13.став 1. Закона о комуналним 

делатностима (“Службени гласник РС”, бр.88/11, 104/16 и 95/18), којим је прописано да 

скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне 

делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и 

корисника услуга на својој територији, укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, 

начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге и овлашћења вршиоца 

комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да 

предузимају.                                                                                                                 

Чланом 32. став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), прописано је да Скупштина општине 

(односно града, у смислу члана 23. став 4. истог закона) у складу са законом, доноси 

прописе и друге опште акте. 

Чланом 36. став 1. тачка 26. Статута града Зрењанина (“Службени лист града 

Зрењанина”, бр. 7/19, 18/19 и 29/19) прописано је да Скупштина града Зрењанина, у складу 

са законом, уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе 

корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења 

надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање 

комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или 

предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово 

спровођење, док је чланом 128. став.1. Статута предвиђено да Скупштина града доноси 

одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

Разлог за доношење измена Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и 

кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 

10/11, 14/11, 12/13, 11/14, 31/14, 14/17 и 18/19) је потреба да се комунална делатност 

зоохигијене, која је до сада била регулисана у оквиру наведене одлуке ( Глава IV, 

чл.17.-29б), регулише посебном одлуком, а у складу са Законом о комуналним 

делатностима (“Службени гласник РС”, бр.88/11, 104/16 и 95/18) и Уредбом Владе 

Републике Србије о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности 

( “Службени гласник РС”, бр. 13/18 и 66/18).  

На основу чл. 96. и 98. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

7/19, 18/19 и 29/19) утврђен је нацрт Одлуке о изменама одлуке о условима и начину 

држања домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду Зоохигијенске службе (“Сл.лист 

града Зрењанина”, бр.10/11,14/11, 12/13,11/14,31/14,14/17 и 18/19), који је упућен на јавну 

расправу у трајању од 15 дана закључком Градског већа бр. 06-9-1/20-III од 14.01.2020. год. 

Закључак Градског већа о одређивању јавне расправе је објављен на огласној табли Градске 

управе града Зрењанина и на званичној интернет презентацији града Зрењанина, са 

позивом за сва заинтересована лица да могу да изврше увид у нацрт Одлуке сваког радног 

дана у просторијама Градске управе града Зрењанина, у време и на месту који су 

закључком ближе одређени.  

 На основу наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

изменама  одлуке о  условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца и 



 

 

о раду Зоохигијенске службе (“Службени лист града Зрењанина”, бр.10/11,14/11, 

12/13,11/14,31/14,14/17 и 18/19), у датом тексту. 

 

 

Обрадила:  

Ивана Настић Чомагић 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА       НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ 

   ИНСПЕКЦИЈА            УПРАВЕ 

  Милан Јованов          Јасмина Малинић              


