
 На основу члана 46. Закона о ветеринарству (''Службени гласник РС'' 91/2005, 

30/2010 и 93/2012) члана 2. ст. 3. тачка.14. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС" бр. 88/2011), члана 20 ст.1 тачка 26. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007) и члана 67. Статута града Ужица 

("Службени лист града Ужица" број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, 

на седници одржаној_________.године донела је 

 

О Д Л У К У 
О НЕШКОДЉИВОМ УКЛАЊАЊУ ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА  

 

Члан 1.  

Овом Одлуком о нешкодљивом уклањању лешева животиња (у даљем тексту: 

Одлука) уређује се начин и услови нешкодљивог уклањања лешева животиња телесне 

масе до 50 кг на територији градског урбаног подручја Града Ужица, као и обавезе ЈКП 

"Биоктош" као јавног комуналног предузећа које обавља комуналну делатност 

зоохигијене и ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко'' Ужице (у 

даљем тексту ЈКП“Дубоко“) као јавног предузећа уз чију сагласност је на локацији 

Депоније постављена расхладна комора за чување угинулих животиња.  

Лешеви животиња из става 1. овог члана, 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 

("Службени гласник РС" 31/11, 97/13,  15/15 и 61/17)-у даљем тексту Правилник,  

спадају у материјал Категорије 1 и Категорије 2. 

 

Члан 2.  

Појмови употребљени у овој Одлуци, у складу са Законом имају следеће 

значење: 

 1. Држање животиња јесте гајење и брига о животињама, осим узгоја 

животиња; 

 2. Животиње су домаћи папкари и копитари (домаћа говеда, укључујући врсте 

родова Bubalus и Bison, свиње, овце, козе и домаћи копитари укључујући коње, 

магарце, мазге и муле), живина (гајене птице укључујући кокошке, ћурке, гуске, патке, 

морке, птице које се не сматрају домаћим, али се узгајају као домаће животиње; 

лагоморфи (зечеви, кунићи и други глодари) друге животиње и птице које нису живина 

(животиње и птице у зоолошком врту, пси, мачке, пчеле, свилена буба, дивље 

животиње, гмизавци, лабораторијске и експерименталне животиње); 

 3. Објекат за привремено чување лешева животиња јесте термоизолована 

комора димензија 3,0 х 3,0 х 2,6 м, са уређајем за хлађење и одржавање температуре 

материјала од +2 °С до +4°С.   

 4. Леш животиње у смислу ове одлуке је леш животиње тежине до 50 кг. 

5. Материјал Категорије 1 обухвата следеће споредне производе животињског 

порекла, и то: леш животиња и све припадајуће делове, укључујући кожу:  

(1) животиња код којих постоји сумња или потврда присуства заразне болести 

ТСЕ,  



(2) угинулих или убијених животиња у току спровођења мера за спречавање 

ширења, сузбијање и искорењивање ТСЕ (трансмисивне спонгиоформне 

енцефалопатије-болест „лудих крава“),  

(3) кућних љубимаца и животиња из зоолошког врта и циркуса, изузев фармски 

узгајаних животиња и дивљих животиња,  

(4) огледних животиња,  

(5) дивљих животиња код којих постоји сумња или потврда присуства заразне 

болести која се може пренети на животиње или људе. 

(6) тело или делови тела животиње који у време њиховог уклањања садрже СРМ 

(специфични ризични материјал);  

6. Материјал Категорије 2 обухвата следеће споредне производе животињског 

порекла, и то: животиње, као и делове животиња које су угинуле или су убијене, 

укључујући и животиње убијене ради искорењивања заразних болести, осим клањем 

или убијањем за исхрану људи.  

 

Члан 3.  

Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња обухватају: 

- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавне површине и објекта 

власника са чишћењем и дезинфекцијом места на коме се налази леш животиње, 

- превоз специјалним возилом до објекта за привремено складиштење, 

- прање и дезинфекцију возила за превоз и контејнера, 

 - привремено чување у објекту са контролисаном температуром и  

- предају на прераду или уништавање овлашћеној установи (кафилерији) на 

начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину. 

Послови из става 1 овог члана обављају се у складу са прописима којима се 

уређује начин нешкодљивог уклањања и искоришћавања животињских лешева. 

Уговор са овлашћеном кафилеријом о преузимању и третману животињских 

лешева закључује ЈКП "Биоктош". 

Уговором из става 3. овог члана мора се обезбедити благовремено преузимање 

животињских лешева од стране овлашћене кафилерије. 

ЈКП“Биоктош“ прописаће посебна упутства за поступање радника на пословима 

уклањања, превоза, привременог чувања лешева животиња и вођења евиденције о 

преузетим и предатим лешевима животиња, по врстама и количинама. 

Члан 4.  

 Послове нешкодљивог уклањања лешева и превоз до објекта за привремено 

складиштење  врши зоохигијенска служба  ЈКП ''Биоктош''. 

  ЈКП ''Биоктош'' обавља послове самостално, на основу пријаве грађана, по 

налогу комуналне инспекције односно комуналне полиције, као и по налогу 

ветеринарске инспекције, инспекције заштите животне средине и саобраћајне полиције 

у оквиру њихових надлежности. 

 Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, 

или када се ради о лешу дивље животиње, леш животиње може бити уклоњен само по 

налогу ветеринарског инспектора. 

 Превоз до објекта за привремено складиштење животињских лешева врши се 

специјализованим возилом. 

 Возило за превоз животињских лешева се пере и дезинфикује после сваке 

интервенције. 



 Лешеви се сакупљају у наменске кесе или контејнере који обезбеђују 

водонепропусност и контакт животињског леша или његових излучевина са околином.  

 Место на коме се налази леш животиње чисти се и дезинфикује у складу са 

прописима или посебним упутством ветеринарског инспектора  

 ЈКП“Биоктош“ је дужно да обучи раднике за поступање са лешевима животиња 

и за вођење евиденције у складу са законом, као и да им обезбеди одговарајућу опрему. 

 

Члан 5.  

ЈКП ''Биоктош'' је дужан да организује уклањање и превоз животињских лешева 

у радно време, а изван радног времена, суботом, недељом и празником, у року од два 

сата од пријема налога, а најкасније до 18.00 сати.  

 

Члан 6.  

 Привремено складиштење животињских лешева до отпремања у кафилерију 

врши се у наменском објекту - расхладној комори димензија најмање 3,0 х 3,0 х 2,6 м 

са лименим - прохромским подом. 

 Складиштење сакупљених животињских лешева и животињских лешева 

нађених у комуналном отпаду у објекат - расхладну комору врши се у кесама односно 

контејнерима у којима су сакупљени. 

 Објекат - расхладна комора се мора редовно чистити и дезинфиковати. 

 Приступ објекту - расхладној комори дозвољен је само овлашћеним лицима ЈКП 

"Биоктош" и ЈКП "Дубоко". 

 

Члан 7.  

 Управљање објектом за привремено складиштење животињских лешева и 

отпрему у кафилерију врши ЈКП“Биоктош“.  

 Објекат - расхладна комора постављена је на локацији ЈКП "Дубоко". 

ЈКП“Дубоко“ обезбеђује чуварску службу и прикључак на електричну струју 

комплекса. 

 

Члан 8.  

 У објекту - расхладној комори се обавља сакупљање, поступање, привремено 

складиштење и отпремање само непрерађеног материјала Категорије 1, односно 

Категорије 2 из члана 2. ове Одлуке. 

 Материјал Категорије 1 и Категорије 2 до отпреме у кафилерију, привремено ће 

се складишти у објекту у складу са Правилником. 

 Материјал Категорије 1 и Категорије 2 се отпрема на даље поступање у 

кафилерију најмање једанпут у седам дана, без обзира на количину сакупљеног 

материјала. 

 О материјалу који се складишти и отпрема води се уредна евиденција о 

телесним масама угинулих животиња у тренутку пријема (процена), датуму и времену 

пријема, именима власника, издатим потврдама, отпремљеним количинама у 

кафилерију, датуму и времену отпреме.  

 

 

 

 



Члан 9.  

Трошкови нешкодљивог уклањања животињских лешева обухватају накнаду за 

послове и услуге из члана 3. ове Одлуке и обрачунавају се у складу са ценовником који 

доноси ЈКП "Биоктош" уз сагласност Градског већа. 

ЈКП“Биоктош“ ће укњижити објекат у своју књиговодствену евиденцију.  

У издвојеним трошковима према буџету града Ужица, издвојиће се фиксни 

трошкови потрошње електричне енергије, одржавања расхладне коморе, трошкови 

средстава за дезинфекцију, трошкови радника који су ангажовани на сакупљању 

лешева животиња, трошкови одвоза и третмана отпада у кафилерију и други трошкови 

који проистекну при обављању ове делатности. 

Трошкове нешкодљивог уклањања животињских лешева сноси власник угинуле 

животиње или лице које је изазвало угинуће животиње. 

Трошкове нешкодљивог уклањања животињских лешева  из става 1. овог члана  

са јавних површина и саобраћајница до објекта сноси град Ужице уколико власник 

животиње односно лице које је изазавало угинуће животиње није познато или је до 

угинућа дошло због повреда које су нанели пси луталице.  

Начин и поступак обрачуна и наплате трошкова из става 1. овог члана утврдиће 

се посебним правилником и ценовником који доноси Градско веће града Ужица на 

предлог ЈКП "Биоктош" и Одељења за заштиту животне средине града Ужица. 

Средства за покриће трошкова из става 3. овог члана обезбеђују се у буџету 

града Ужица. Плаћање трошкова који простекну током обављања наведене делатности 

врши се испостављањем месечних ситуација. 

 

Члан 10.  

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељења за заштиту животне 

средине града Ужица. 

Члан 11.  

 Инспекцијски надзор и контролу над спровођењем ове Одлуке врши комунална 

инспекција, односно комунална полиција у складу са Одлуком о држању животиња на 

подручју града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 5/12, 40/14 и 30/16). 

Члан 12.  

 Упутства из члана 3.ст.5., правилник и ценовник из  чл.9.ст.4(*) ове Одлуке 

донеће се у року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу. 

Члан 13.  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

града Ужица. 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 503-51/17 

______________ године 

Ужице, Димитрија Туцовића 52 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 



 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Правни основ за доношење ове Одлуке 

садржан је у члану 46. Закона о  ветеринарству (''Службени гласник РС'' 91/2005, 

30/2010 и 93/2012) којим је прописано да је локална самоуправа дужна да на својој 

територији организује зоохигијенску службу која обавља следеће послове:  

нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, 

дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња транспортује или 

организује транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката до објекта за 

сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не 

представља ризик по друге животиње, људе или животну средину. Такође је прописано 

да је локална самоуправа је дужна да има изграђен објекат за сакупљање лешева 

животиња. 

 Законом о комуналним делатностима послови зоохигијене су утврђени као 

комунална делатност (чл.  2. ст. 3. тачка.14. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС" бр. 88/2011). 

 Одлуком о држању животиња на подручју града Ужица ("Службени лист града 

Ужица", број 5/12, 40/14 и 30/16) и другим градским одлукама утврђено је да послове 

зоохигијене у граду Ужицу обавља ЈКП "Биоктош".  

 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 ("Службени гласник РС" 31/11, 97/13,  15/15 и 61/17) који је донет на 

основу Закона о ветеринарству прописан не начин поступања са животињским 

лешевима и услови које објекти за сакупљање морају испуњавати.  

САДРЖИНА ОДРЕДБИ: 

 Чланом 1. утврђена је садржина Одлуке и субјекти који имају обавезе у вези са 

нешкодљивим уклањањем животињских лешева.  

 У члану 2. наведени су појмови из Закона и Правилника који се користе у овој 

Одлуци. Овај члан дефинише изглед објекта за привремено чување лешева животиња, 

као и ограничење у погледу тежине леша који се у њему може привремено 

складиштити (леш животиње тежине до 50 кг). Термоизолована комора наведена у 

одлуци је већ набављена и спремна за употребу. 

 У члану 3. Прописује се шта обухватају послови нешкодљивог уклањања 

лешева животиња, уговарање преузимања и третмана животињских лешева, као и 

обавеза пописивања посебних упутстава за поступање радника на пословима 

уклањања, превоза, привременог чувања лешева и вођења евиденције у складу са 

Законом. 

 Члан 4. регулише обавезе ЈКП "Биоктош", начин уклањања, транспорта и 

поступања са лешевима животиња. 

 Члан 5. регулише време и рокове у којима се мора организовати уклањање и 

превоз животињских лешева. 

 Члан 6. дефинише привремено складиштење животињских лешева у комори, 

начин одржавања и приступ рахладној комори. 



 Чланом 7. поверава се ЈКП "Биоктош" управљање објектом за привремено 

складиштење животињских лешева. 

 У члану 8. наводе се одредбе Правилника које се примењују приликом 

коришћења објекта за привремено складиштење животињских лешева. 

 Члан 9. регулише трошкове уклањање животињских лешева по принципу да 

трошкове уклањања животињског леша сносе власник или лице које је изазвало 

угинуће животиње. 

 Трошкове нешкодљивог уклањања животињских лешева  са јавних површина и 

саобраћајница до објекта сноси град Ужице уколико власник животиње односно лице 

које је изазвало угинуће није познато или је до угинућа дошло због повреда које су 

нанели пси луталице.  Средства за покрише ових трошкова обезбеђују се у буџету 

града Ужица на терет буџетског фонда за екологију. 

 Члан 10. прописује да надзор над спровођењем ове Одлуке рши градска управа 

надлежна за послове екологије. 

 Инспекцијски надзор, односно контролу над спровођењем ове Одлуке вршиће 

комунална инспекција и комунална полиција у складу са Одлуком о држању животиња 

на подручју града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 5/12, 40/14 и 30/16) па се 

не прописују посебне казнене одредбе јер их поменута одлука већ садржи. 

 

 

 


