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262. 
 

На основу члана 46. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/2005,30/2010, 93/2012 
и 17/2019 - др. закон), члана 3. став 1.тачка 14. члана 5. став 1. члана 6. и члана 13. став 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени  гласник РС“,  бр.  88/2011, 104/2016  и  95/2018), члана 3. и члана 19-
22. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, 
бр.13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 20. став 1. тачка 15. члана 32. став 1. тачка 6. Закона о  локалној  
самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 и 47/2018),  и члана 40. став 1. тачка 
6. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина  општине  
Пландиште,  на  седници  одржаној  дана  20.12.2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

Члан 1. 

У Одлуци о обављању делатности зоохигијене  („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 25/2018), 
после члана 2. додаје се нови члан 2а, који  гласи: 
 

„Члан 2а 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене у погледу стручне оспособљености кадрова мора да има најмање:  

Ред. 
број  

Стручна 
оспособљеност 

кадрова  

Број 
запосле

них  
Образовање  

1.  
Доктор 
ветеринарске 
медицине 

1  

Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на 
интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, обуку у складу са 
законом којим се уређује добробит животиња и додатне обуке за 
поступање са споредним производима животињског порекла.  

2.  

Средње 
образовање - 
ветеринарски 
техничар  

2  
Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, обуку у 
складу са законом којим се уређује добробит животиња и додатне обуке 
за поступање са споредним производима животињског порекла.  

3.  

Средње 
образовање у 
трогодишњем или 
четворогодишњем 
трајању  

2  

Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању, обуку у складу са законом којим се уређује добробит животиња 
и додатне обуке за поступање са споредним производима животињског 
порекла.  

4.  
Основно 
образовање  

4  
Основно образовање и обуку у складу са законом којим се уређује 
добробит животиња и додатне обуке за поступање са споредним 
производима животињског порекла.  



Стр  -1132-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 38            20.12.2019. 

 

 

Додатна радна обука за поступање са споредним производима животињског порекла, у смислу ове 
уредбе, јесте радна обука на радном месту где се обављају послови комуналне делатности зоохигијене, у 
трајању од најмање шест месеци. Додатна радна обука није обавезна за лица која на радном месту 
обављају административне послове.“  

Члан 2.  

После члана 2а,  додаје се нови члан 2б, који  гласи: 
 

„Члан 2б. 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене на територији јединице локалне самоуправе, уз захтев доставља и:  

1) доказ о власништву прихватилишта за напуштене животиње које се налази на тој територији јединице 
локалне самоуправе или на територији суседних јединица локалних самоуправа за заједничке потребе или  

2) уговор о збрињавању ухваћених, напуштених и изгубљених животиња са прихватилиштем за напуштене 
животиње које се налази на тој територији јединице локалне самоуправе или на територији суседних 
јединица локалних самоуправа за заједничке потребе. 

Збрињавање ухваћених, напуштених и изгубљених животиња спроводи се према програму контроле и 
смањења популације напуштених паса и мачака надлежног органа јединице локалне самоуправе.  

Прихватилиште за напуштене животиње мора да буде одговарајућег капацитета у складу са програмом 
из става 2. овог члана и да испуњава услове у погледу простора, просторија и опреме у складу са посебним 
прописом којим се уређују услови које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње, као и 
да је уписано у регистар објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.“  

Члан 3.  

 
После члана 2б,  додаје се нови члан 2в,  који  гласи: 

 
„Члан 2в. 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене уз захтев доставља и доказ о власништву, односно уговор о закупу или лизингу, за 
најмање једно:  

1) возило за транспорт животиња, у складу са посебним прописом којим се уређују услови које морају 
да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње;  

2) возило за транспорт споредних производа животињског порекла.“  

Члан 4. 

 
После члана 2в,  додаје се нови члан 2г,  који  гласи: 

 
„Члан 2г. 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене, поред услова прописаних овом уредбом, мора да испуњава и услове у складу са 
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прописима којима се уређује заштита становништва од заразних болести и прописима којима се уређује 
добробит животиња.“ 

Члан 5.  

 
После члана 2г,  додаје се нови члан 2д,  који  гласи: 

 
„Члан 2д. 

Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 
делатности зоохигијене за послове нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних 
површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до 
објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који 
не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину, мора да испуњава услове прописане 
законом којим се уређује ветеринарство и услове прописане посебним прописом.“  

Члан 6. 
  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-29/2019-I 
Датум: 20.12.2019. године         
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

                               Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


