
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008) и члан 9. Одлуке о обављању комуналне делатности 
зоохигијене (''Службени лист Града Ниша'', број 10/2015). 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 25.02.2016. године, 
доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм обављања делатности зоохигијене за 
2016. годину број189/НО/60-1 од 08.01.2016. године, који је донео Надзорни 
одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш. 

 
II 

 
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Медиана" Ниш, 

Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 

 
 
 

Број:  239-18/2016-03 
У Нишу, 25.02.2016. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 
 
 

 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш, је дана 08.01.2016. године  под 
бројем 189/НО/60-1 донео Програм обављања делатности зоохигијене за 2016. 
годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Градског већа Града 
Ниша. 

Правни основ за доношење Програма рада зоохигијенске службе за 2016. 
годину садржан је у члану 9 Одлуке о обављању комуналне делатности 
зоохигијене на територији Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
10/2015). 

 Програм предвиђа процедуру у поступању са псима и мачкама 
луталицама: хватање паса и мачака луталица са посебним акцентом на 
агресивне, болесне и старе јединке, транспорт ухваћених јединки до 
прихватилишта, прихват јединки и ветеринарски третман, удомљавање за које 
се интересују удомитељи и враћање преосталих јединки на територије на 
којима су ухваћене.  

Средства предвиђена за рад ове службе предвиђена су Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2016. годину у износу од 7.500.000,00 динара и  искористиће се 
на ангажовању екипе за хватање, транспорт и потрошњу материјала за ухваћене 
животиње, као и ангажовање ветеринарских служби за ветеринарски третман 
ухваћених паса и мачака луталица и ангажовање радника на одржавању јавне 
хигијене у прихватилишту и исхрани паса. 

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке доставила је мишљење број 11-113/2016 од 20.01.2016. године. 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући 
достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим 
законским прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву. 

 
 

НАЧЕЛНИК 
 
 

Миодраг Брешковић 
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