СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 14

Нови Бечеј 23.06.2015. године

година XLIX

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 2. став 3. тачка 14. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
бр. 88/2011 и 46/14- Одлука УС) и члана 46. Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“ бр.
91/05,30/10 и 93/12), члана 20. став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута oпштине Нови Бечеј
(„Службени лист општина Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/14), Скупштина општине
Нови Бечеј на 31. седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је
ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ И КРЕТАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА У
ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о држању и кретању домаћих животиња у општини
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 2/2007, 19/2010 и 16/2012), у даљем тексту:
Одлука.
Члан 2.
Назив изнад члана 28. и члан 28. мења се и гласи:
„IV ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 28.
Зоохигијеничарски послови обухватају:
− нешкодљиво уклањање лешева са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру,
излага е, одржавање такмичења или промет животиња
− транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката
из тачке 2.става 1.овог члана, до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или
животну средину
− хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватилишта за животиње
− спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене
Послове зоохигије на територији општине Нови Бечеј, одређене ставом 1. тачкама 1., 2. и 3. овог
члана, се поверавају Јавном предузећу "Комуналац"Нови Бечеј ( у даљем текст ЈП „Комуналац“)
Послове зоохигије на територији општине Нови Бечеј, одређене ставом 1. тачка 4. овог члана, се
поверавају Јавном предузећу "Дирекција"Нови Бечеј ( у даљем тексту: ЈП „Дирекција“).“
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Члан 3.
После члана 28. додаје се члан 28 а. који гласи:
„Послове хватања, превоза и смештаја паса и мачака луталица и паса без надзора, као и послове
одузимања паса и мачака по налогу комуналног инспектора, мора се обављати савременим
методама и на хуман начин, у складу са Правилником о условима и мерама за хумано хватање и
уништавање паса и мачака луталица („Службени гласник РС“, број 29/94)
Уколико власници паса и мачака немају услова за држање истих, могу се обратити надлежној
комуналној инспекцији са захтевом да се пас или мачка предају у прихватилиште, приликом чега
се поступа у складу са Програмом контроле смањења популације напуштених паса и мачака.
Трошкови настали збрињавањем паса и мачака описаним ставом 2. овог члана сноси власник
односно држалац пса или мачке.
Програм контроле смањења популације напуштених паса и мачака ће на основу ове одлуке
израдити радна група формирана посебном одлуком Општинског већа у року од годину дана од
дана усвајања ове одлуке и исти доставити надлежном органу на усвајање.“
Члан 4.
Назив изнад члана 29. се брише.
Члан 5.
Члан 30. се мења и гласи:
„Сакупљање и уклањање лешева животиња врши ЈП „Комуналац“, на позив држаоца животиње
у року који не може бити дужи од 24 сата од тренутка када је позив примљен.
Животињске лешеве чији је држалац непознат, сакупља и уклања ЈП „Комуналац“.
ЈП „Комуналац“о преузетом лешу животиње води евиденцију, а држаоцу животиње издаје
потврду о преузимање леша животиње.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја у сакупљању и уклањању
лешева животиња службе из члана 28. став 2. и 3. ове одлуке, дужне су да о томе одмах
обавесте Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту
животне средине и да истовремено предузму мере за отклањање узрока поремећаја.“
Члан 6.
После члана 30. додаје се члан 30а. који гласи:
„Сакупљање и нешкодљиво уклањање лешева животиња се мора обављати у складу са
Правилником о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског
порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и
уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене
контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Сл.гласник РС“
бр. 31/11, 97/13 и 15/15).“
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Члан 7.
Члан 31. се мења тако да гласи:
„Поверавање послова зоохигијене ЈП“Дирекција“ одређених чланом 28.став 1. тачка 4.
ове одлуке примењују се од 01.01.2016.године.
Поверавање послова зоохигијене ЈП“Комуналац“ одређених чланом 28.став 1.тачка 3.
ове одлуке примењују се од 01.01.2016.године.“
Члан 8.
У члану 34. став 1. додаје се тачка 13. која гласи:
„13. не пријави угинуће домаће животиње ЈП“Комуналац“ ради нешкодљивог уклањања
леша животиње.“
Члан 9.
У свему осталом Одлука о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј остаје
неизмењена.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II-02-323-4/2015
Дана: 23.06.2015. године
НовиБечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

2. На основу члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11) и члана 17.
Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014-пречишћен текст и
11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј, на 31. седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
o разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора
Центра за социјални рад у општини Нови Бечеј
I
Разрешавају се дужности чланства у Управном одбору Центра за социјални рад у општини Нови
Бечеј:
1. Валентина Влашкалин - председница,
2. Др Славица Илић - чланица
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II
У Управни одбора Центра за социјални рад у општини Нови Бечеј именују се:
1.
2.

Љиљана Кумрић- председница,
Сава Вујацков- члан.

III
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-43/2015
Дана: 23.06.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

3. На основу члана 39. и 40. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине НовиБечеј“, бр.
3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 53. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј
(“Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 9/2008 и 2/2015), Скупштина општине Нови Бечеј на 31.
седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланице
Комисије за родну равноправност
I
Разрешава се дужности чланица Комисије за родну равноправност
1. Јелена Маљугић из Новог Бечеја
II
У Комисију за родну равноправност именује се:
1. Борислава Тапавички из Новог Бечеја
III
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-020-44/2015
Дана: 23.06.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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4. На основу члана 39. и 40. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине НовиБечеј“, бр.
3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 33. и 48. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј
(“Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 9/2008 и 2/2015), Скупштина општине Нови Бечеј на 31.
седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна питања
I
Разрешава се дужности чланица Комисије за статутана питања:
1. Марина Шафрањ, чланица
У Комисију за статутарна питања именују се:
1. Биљана Жарин, чланица
II
Чланови Комисије за статутарна питања именују се за мандатни период за који је изабрана
Скупштина општине.
III
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-42/2015
Датум: 23.06.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању и кретању домаћих
животиња у општини Нови Бечеј
Решење o разрешењу и именовању председника и члана Управног
одбора Центра за социјални рад у општини Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању чланице Комисије за родну
равноправност
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна
питања

14

1

14

3

14

4

14

5

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј

