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

гласник Републике Србије“, бр. 88/11 и 104/ 16) и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина
Града Новог Сада, на ХХХ1Уседници од 13. априла 2018. године, доноси

одлуку
о ИЗМЕНАМАи допуни ОДЛУКЕ о ОБАВЊАЊУДЕЛАТНОСТИ

зоохигилзнв

Члан 1.

У Одлуци о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог
сада“, бр. 65/13, 13/14 и 47/16) у члану 18. став 3. мења се и гласи:

„Програм из става 1. овог члана доноси се најкасније до 20. јануара за текућу
годину“.

Члан 2.

У члану 19. став 3. мења се и гласи:

„Програм из става 1. овог члана доноси се најкасније до 20. јануара за текућу
годину“.

Члан 3.

После члана 21. додаје се нови члан 21а који гласи:

„Члан 21а

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања
корисника о квалитету пружања комуналних услуга из члана 1. ове одлуке, у трајању од
најмање 15 дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет
страници Града и Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради
саопштења.

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става
1. овог члана достави Градској управи за комуналне послове (у даљем тексту: Градска
управа) извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања
комуналнихуслуга.

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог
члана такви да већина корисника није задовољна пруженим комуналним услугама
Предузеће, Градска управа преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом
мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља је
Градском већу.



Градско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог
члана, доноси акт којим налаже Предузећу да отклони недостатке који су наведени у
изјашњавањукорисника, у року који не може бити дужи од 90 дана.“

Члан 4.

У члану 31. речи: „за комуналне послове (у даљем тексту: Градска управа)“
бришу се.

Члан 5.

Члан 34. мења се и гласи:

„Члан 34.

У случају прекида у обављању делатности зоогихијене и послова у оквиру
карантинауслед штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди следећи минимум процеса рада:

- хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених
животиња које су болесне и повређене, као и које представљају опасност по околину, у
прихватилиште,

· нешкодљиво уклањање лешева ЖИВОТИЊ& са јавних површина ДО објеката за
сакупљање,прераду ИЛИ уништавање отпада ЖИВОТИЊСКОГ покрекла И

- обављање других послова ради заштите здравља и безбедности људи, по налогу
надлежнихинспекцијских служби.“

Члан 6.

У члану 39. став 5. брише се.

Члан 7.

У члану 40. став 5. брише се.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
ГрадаНовог сада“.
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