
 

 

На основу члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/2005, 30/2010 и 

93/2012), члана 3. ст. 1. тач. 14. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2011 и 104/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007 и 83/2014- др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине 

Брус („Сл. лист Општине Брус“, бр. 2/19),  

Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 12.02.2020. године донела је 

 

                                                              О Д Л У К У 

                        О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

                                      НА ТЕРИОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС 

 

                                                                ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком прописују се услови, рад и делатност зоохигијене на територији општине Брус. 

 

I. ДЕЛАТНОСТИ  ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

Члан 2. 

 

Делатности зоохигијене на територији општине Брус обављаће предузеће које је у складу са 

законом регистровано и лиценцирано за обављање делатности зоохигијене са којом је општина 

Брус закључила уговор о обављању делатности. 

 

Предузеће које је регистровано за обављање делатности зоохигијене обавља следеће 

делатности: 

 

1. хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилиштима за животиње; 

2. нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних и других површина (атара) и објеката 

за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња; 

3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката 

из тачке 2. 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. 

 

Предузеће које је регистровано за обављање делатности зоохигијене обавља поверене 

послове по налогу надлежне инспекције и надлежног органа општине Брус.



 

                                    Члан 3. 

 

Предузеће са којим је општина Брус закључила уговор о обављању делатности зоохигијене, 

дужно је да у складу са правилима струке нешкодљиво уклони лешеве животиња са јавних 

површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет 

животиња. 

 

Члан 4. 

 

Нешкодљиво уклањање лешева домаћих и других животиња подразумева сакупљање, 

превоз, сахрањивање, спаљивање или прераду на прописан начин, који не представља ризик по 

друге животиње, људе или животну средину. 

 

Предузеће са којим је општина Брус закључила уговор о обављању делатности је дужно, 

када је то потребно, да обезбеди превоз леша са места угинућа до објекта за преглед лешева или 

за сакупљање, прераду или уништење, као и да обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и 

опреме. 

 

II. ЗАБРАНА 

 

Члан 5. 

 

Забрањено је бацати лешеве животиња у реке или друге водене токове или одводе или их 

остављати на путевима, отвореном простору, у шумама и јавним површинама или на другом 

месту. 

 

Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње надлежном органу 

општине Брус и да се придржавају свих упутстава које је надлежни орган издао у вези са 

одлагањем лешева. 

 

III. ТРОШКОВИ 

 

Члан 6. 

 

Трошкове сакупљања, уклањања, сахрањивања и превоз лешева животињског порекла и 

анималног отпада сноси буџет општине Брус. 

 

IV. НАДЗОР 

 

Члан 7. 

 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши служба за инспекцијске послове - 

комунални инспектор Општинске управе општине Брус. 



 

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

 

Новчаном казном у износу од 10.000.00 до 20.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице и одговорно лице ако се не придржава одредби члана 5. ове Одлуке 

 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 до 200.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузетник или привредно друштво ако се не придржава одредби члана 3. и 4. ове Одлуке. 

 

 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Брус“. 

 

 

                                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:352-130/2019-I                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

12.02.2020. године                                         Мирослав Панић, доктор медицине 


