
АНИМАЛНИ ОТПАД И
ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ

ПРОШЛОСТ РУЖНИХ НАВИКА ?!

 

О Б А В Е З А  Л О К А Л Н Е  С А М О У П Р А В E
-  П А П И Р  К О Ј И  С В Е  Т Р П И ?

Локална самоуправа дужна је да на својој територији организује
зоохигијенску службу за нешкодљиво уклањање лешева животиња – кажу у
Управи за ветерину. 
Од 2005. године је надлежност општина да успостави систем за сакупљање
и транспорт угинулих животиња, а од 2011. године, власници морају те
животиње да испоруче кафилерији или објекту за сакљупљање.
У Министарству пољопривреде истичу да је изменама и допунама Закона
из 2012. године, прописана обавеза локалне самоуправе да има изграђен
објекат за сакупљање животињских лешева.
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"СПЖП"

www.podrskamps.org.rs

АНИМАЛНИ ОТПАД

Анимални отпад, или како се
стручно назива споредни
производи животињског порекла
(СПЖП) су сви споредни продукти
који су резултат животних
активности животиња у
природним условима живота
или при интензивном
економском коришћењу. 
У њих спадају:

Према расположивим подацима, врло мале
количине СПЖП се прераде на адекватан и
прописан начин, док се  огромној количини не
може ући у траг, те је очигледно да тај отпад
завршава у водотоцима и природи, и на тај начин
се враћа у ланац исхране. Оно што је за�рињавајуће
је однос како грађана, тако и надлежних према овој
врсти отпада и непостојање свести о неопходности
да се овај отпад прописно з�рињава.

У Србији су
тренутно у
функцији само
два
међуобјекта за
привремени
смештај
угинулих
животиња

У Србији се
годишње

генерише око
250.000 тона
анималног

отпада. 

храна животињског порекла,
мед и крв,
живи шкољкаши,
�одљокошци, плашташи и
морске гастроподе намењене
за исхрану,
остале животиње намењене за
о�раду, како �и живе �иле
допремљене до крајњег
потрошача.
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СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА



У СРБИЈИ СУ ДОЗВОЉЕНА НЕКОЛИКО НАЧИНА
ОДЛАГАЊА И ПРЕРАДЕ ЖИВОТИЊСКОГ 
ОТПАДА : 

Неколико месних
индустрија имају
сопствене погоне
за прераду.

У Србији се тренутно
у две кафилерије
врши прерада
споредних производа
животињског
порекла, а то су
кафилерија "Енерго
Зелена" у Инђији које
прерађује све три
категорије, док
кафилерија "ВУ
Напредак" у Ћуприји
прерађује СПЖП само
из категорија 1 и 2. 

Ћупријска кафилерија
је 2021. године
прерадила
5.948.520,20 кг СПЖП
категорије 1 и 2.  

ПРЕРАДА У
КАФИЛЕРИЈИ -
НАЈБОЉИ НАЧИН
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ПРИНУДНО
ЗАКОПАВАЊЕ И
СПАЉИВАЊЕ НА
СТОЧНИМ
ГРОБЉИМА ИЛИ
У ЈАМСКИМ
ГРОБНИЦАМА
ПРИНУДНО
ЗАКОПАВАЊЕ НА
ЛИЦУ МЕСТА КОЈЕ
НАДГЛЕДА
ИНСПЕКЦИЈА
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Focus on Objectives

У ЗАВИСНОСТИ ОД СТЕПЕНА РИЗИКА ПО
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА, СПЖП СЕ ДЕЛЕ У
ТРИ КАТЕГОРИЈЕ И У СКЛАДУ СА ТОМ ПОДЕЛОМ
СЕ СА ЊИМА ПОСТУПА НА ЗАКОНОМ ПРОПИСАН
НАЧИН. :
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МАТЕРИЈАЛ КАТЕГОРИЈЕ 1
ЛЕШ ЖИВОТИЊА И СВЕ ПРИПАДАЈУЋЕ ДЕЛОВЕ:

животиња код којих постоји сумња или потврда присуства заразне
болести трансмисивне спонгиоформне енцефалопатије (ТСЕ) 
угинулих или убијених животиња у току спровођења мера за
спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ТСЕ
кућних љубимаца и животиња из зоолошког врта и циркуса, изузев
фармски узгајаних животиња и дивљих животиња
огледних животиња
дивљих животиња код којих постоји сумња или потврда присуства
заразне болести која се може пренети на животиње или људе
тела животиње који у време њиховог уклањања садрже
специфични ризични материјал (СРМ)

МАТЕРИЈАЛ КАТЕГОРИЈЕ 2
стајњак, неминерализован гуано и садржај дигестивног тракта
споредне производе животињског порекла који су прикупљени у
предтретману отпадних вода и објеката за клање животиња,
споредне производе животињског порекла који садрже резидуе
дозвољених супстанци или контаминената, ако ти резидуи и
контаминенти прелазе дозвољене границе
производе животињског порекла који су оцењени да нису безбедни
за исхрану људи услед присуства страних тела у њима
производи животињског порекла из увоза који не испуњавају
ветеринарско-санитарне услове
животиње које су угинуле или су убијене, укључујући и животиње
убијене ради искорењивања заразних болести
фетусе
јајне ћелије, оплођене јајне ћелије и семе, који нису намењени за
приплод
лешеве живине у љусци јајета
мешавину материјала Категорије 2 са материјалом Категорије 3
остале споредне производе животињског порекла, осим материјала
Категорије 1 и материјала Категорије 3. 
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Focus on Objectives
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МАТЕРИЈАЛ КАТЕГОРИЈЕ 3

труп и делове животиња које су заклане а који из комерцијалних
разлога нису намењени за исхрану људи
труп, тело или делове животиња који су оцењени и одбачени као
небезбедни за исхрану људи, али који не показују знаке заразних
болести које се могу пренети на људе или животиње
главе живине
коже животиња, укључујући остатке од завршне обраде, рогове и
ноге, укључујући кости и чекиње
крв која потиче од животиња које нису показале знаке заразних
болести
СПЖП као што су одмашћене кости, чварци и остатци из
центрифуге или сепаратора при преради млека
плацента, вуна, перје, длаке, рогови, исечци копита и папака и
сирово млеко који потичу од живих животиња које нису показала
знаке заразних болести 
водене животиње и делове тих животиња које нису показала
знаке заразних болести које се могу пренети на људе или
животиње
споредни производи животињског порекла из инкубатора - јаја и
споредни производи животињског порекла од јаја, укључујући и
љуске јаја и једнодневне пилиће убијене из комерцијалних
разлога
кухињски отпад
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VOL
01

М Е Ђ У О Б Ј Е К Т И

Члан 46. став 2.
Закона о
ветеринарству

Предвиђено је
да за
обављање
послова
нешкодљивог
уклањања
лешева
животиња
локална
самоуправа
има изграђен
објекат за
сакупљање
лешева
животиња.

ЈЕСТЕ ОБЈЕКАТ У КОМЕ СЕ САКУПЉА, ПРИВРЕМЕНО
ДРЖИ И СКЛАДИШТИ НЕПРЕРАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ
КАТЕГОРИЈЕ 1, ОДНОСНО МАТЕРИЈАЛ КАТЕГОРИЈЕ 2 И
У КОМЕ СЕ, АКО ЈЕ ПОТРЕБНО, МОГУ ОБАВЉАТИ
ОДРЕЂЕНЕ РАДЊЕ, КАО ШТО ЈЕ СКИДАЊЕ КОЖЕ,
УСИТЊАВАЊЕ И POST MORTEM ПРЕГЛЕД; 
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МЕЂУОБЈЕКАТ 
ЗА МАТЕРИЈАЛ 
КАТЕГОРИЈЕ 1 И 2

ЈЕСТЕ ОБЈЕКАТ У КОМЕ СЕ САКУПЉА, ПРИВРЕМЕНО
СКЛАДИШТИ, СОРТИРА, ХЛАДИ ИЛИ ЗАМРЗАВА
НЕПРЕРАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ КАТЕГОРИЈЕ 3, У ЦИЉУ
ИСПОРУКЕ ЗА КОНАЧНУ НАМЕНУ; 

МЕЂУОБЈЕКАТ 
ЗА МАТЕРИЈАЛ 
КАТЕГОРИЈЕ 3



ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДУЖНА ЈЕ ДА НА СВОЈОЈ
ТЕРИТОРИЈИ ОБЕЗБЕДИ ВЕТЕРИНАРСКУ ЗООХИГИЈЕНСКУ
СЛУЖБУ КОЈА ОБАВЉА СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: 

Јединица локалне самоуправе је дужна да обезбеди објекат за
сакупљање лешева животиња у ком се могу сакупљати и други
нуспроизводи животињског порекла. 

Јединица локалне самоуправе која није организовала
зоохигијенску службу, дужна је да до њеног организовања
обезбеди финансирање уклањања лешева. 

Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају
уобичајеним, леш животиње може бити уклоњен само по налогу
ветеринарског инспектора. 
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хвата и збрињава напуштене животиње у
прихватилишта за животиње, 
нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних
површина и објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или промет
животиња
транспорт или организовање транспорта лешева
животиња са јавних површина и објеката за узгој
и држање до објекта за сакупљање, прераду или
уништавање нуспроизвода животињског порекла
на начин који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну средину. 



Ова брошура је настала у оквиру пројекта Београдске
отворене школе „Зелени инкубатор“, који се спроводи уз

финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих
Еберт. Ставови и мишљења аутора изнети у овој брошури не
представљају званичне ставове Европске уније, Фондације
Фридрих Еберт ни Београдске отворене школе, и за њих је

искључиво одговоран аутор.
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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ СРБИЈЕ
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