ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ НАЦРТА
ОДЛУКЕ O ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Општинска управа општине Бабушница у складу са чланом 111. Статута општине
Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2019 и 7/2019-исправка)
објављује да је отпочела припрему за израду Нацрта одлуке o обављању послова
зоохигијене на територији општине Бабушница.
Правни основ за доношење ове Одлуке о измени одлуке је у члану 21(с1) Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
којим је одређено да су јединице локалне самоуправе дужне да ускладе своја општа акта
са подзаконским актима донетим по основу овог Закона, тј. са са Уредбом о начину и
условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр.
13/2018, 66/18 и 51/19).
Одребом члана 2. став 1. тачка 14. Закона о комуналним делатностима, делатност
зоохигијене је дефинисана као комунална делатност.
Чланом 3. став 1. тачка 14. Закона о комуналним делатностима, дефинисано је да
делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја
напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације
изгубљених и напуштених паса и мачака; 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; спровођења мера за смањење популације глодара,
инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације
на јавним површинама.
Разлог за доношење ове Одлуке о обављању послова зоохигијене на територији
општине Бабушница је законска обавеза по основу члана 21(с1) Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) којим је одређено
да су јединице локалне самоуправе дужне да у року од шест месеци од доношења,
ускладе своја општа акта са подзаконским актима донетим по основу овог Закона, тј. са
Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 13/2018, 66/18 и 51/19).
Позивају се заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као
и друга заинтересована лица да предлоге сугестије и примедбе, за време израде нацрта
одлуке достављају на адресу Општинска управа општине Бабушнице, Одељење за
привреду и финасије, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне, имовинске и инспекцијске
послове, Ратка Павловића бр.1, непосредно на писарници Општинске управе или
електронским путем на адресу sobabusnica@ptt.rs

