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АНИМАЛНИ ОТПАД И ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ

ПРОШЛОСТ РУЖНИХ НАВИКА ?!

ПРАВНИ  ОКВИР  ЗА  УСПОСТАВЉАЊЕ
ОДРЖИВОГ  СИСТЕМА  УПРАВЉАЊА

АНИМАЛНИМ  ОТПАДОМ

Правилник 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", бр. 31/2011,
97/2013, 15/2015, 61/2017)

Закон о ветеринарству (“Службени гласник РС“ бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и
17/2019 - др. закон)



здравствену заштиту животиња;
слободан избор ветеринара ради пружања услуга,
осим за услуге утврђене Програмом мера
здравствене заштите животиња;
информације о здравственом стању животиња на
одређеној територији;
неометан приступ услугама у оквиру ветеринарске
амбуланте, ветеринарске станице, ветеринарске
клинике, јавне ветеринарске амбуланте и јавне
ветеринарске станице у току 24 сата;
информације о свим мерама у вези са одабраним
начином и трошковима лечења њихових
животиња, као и о могућим последицама.

1. праћење, заштиту и унапређење
здравља животиња;
2. заштиту животиња од заразних и
других болести;
3. откривање и дијагностиковање
болести и лечење оболелих
животиња;
4. спровођење мера здравствене
заштите животиња;
5. заштиту људи од зооноза;
6. контролу безбедности хране
животињског порекла и производа
животињског порекла на месту
узгоја животиња, производње и
промета производа животињског
порекла, хране животињског порекла
и хране за животиње;
7. обележавање и регистрацију
животиња ради контроле кретања и
обезбеђивања следљивости у
производњи и промету животиња,
производа животињског порекла и
хране животињског порекла;

Ветеринарска делатност, у смислу закона о ветеринарству, о�ухвата:

ВЕТЕРИНАРСКА ДЕЛАТНОСТ

8. контролу воде за напајање
животиња ради обезбеђивања њене
исправности;
9. контролу здравља приплодних
животиња и њихове репродуктивне
способности, као и спровођење мера
за лечење стерилитета и вештачког
осемењавања;
10. заштиту животне средине од
загађења узрочницима заразних
болести животиња;
11. заштиту животиња од мучења и
патње, као и старање о добробити
животиња;
12. контролу у производњи и
промету ветеринарских лекова и
медицинских средстава за употребу
у ветеринарској медицини;
13. послове дезинфекције,
дезинсекције, дератизације,
дезодорације и деконтаминације;
14. ветеринарску едукацију и
обавештавање.

 Власници и држаоци животиња имају право на:
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 ПРАВА И ДУЖНОСТИ ВЛАСНИКА И ДРЖАЛАЦА ЖИВОТИЊА



Међународне обавезе у погледу спречавања ширења и сузбијања
заразне болести животиња и болести које се могу пренети са
животиња на људе у међународном промету животиња, производа
животињског порекла, хране животињског порекла, хране за
животиње,  споредних производа животињског порекла и
прерађених производа   и пратећих предмета, извршавају се у складу
са препорукама OIE, споразумом о примени санитарних и
фитосанитарних мера  Светске трговинске организације (WТО)  ,
међународним конвенцијама и другим међународним споразумима.

се старају о здрављу и
добробити животиња;
предузимају мере заштите
здравља животиња ради
спречавања појаве и ширења
заразних болести животиња и
зооноза;
обавесте ветеринара или
ветеринарског инспектора у
случају сумње да постоји
опасност по здравље животиња
укључујући и побачај;
омогуће спровођење програма
мера здравствене заштите
животиња;
обезбеде храну за животиње
којом се не могу пренети или
проузроковати болести;
изврше регистрацију газдинства;

 Власници и држаоци животиња дужни су да:

обележе и региструју животиње,
у складу са овим законом;
воде регистар животиња на
газдинству и евиденцију о
куповини и продаји животиња,
њиховом премештању и промету
ради праћења њиховог кретања;
пријаве промену локације, као и
промену бројног стања животиња
Централној бази ради пријаве
односно одјаве животиња, у
складу са овим законом;
чувају прописану документацију,
у складу са овим законом;
чувају копије рецепата
ветеринарских лекова годину
дана, а потврде о вакцинацији
животиња две године.

 ПРАВА И ДУЖНОСТИ ВЛАСНИКА И ДРЖАЛАЦА ЖИВОТИЊА
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 МЕЂУНАРОДНЕ ОБАВЕЗЕ



прати здравствено стање животиња и спроводи мере профилаксе,
дијагностике и терапије у циљу заштите здравља и добробити животиња;
врши хируршке, породиљске и друге ветеринарске интервенције на
животињама;
врши лабораторијска, рендгенолошка и друга специјалистичка испитивања;
спроводи вештачко осемењавање, спречавање и сузбијање стерилитета,
повећање плодности, кастрацију и др;
издаје прописану документацију и о томе води евиденцију;
обавља вакцинацију паса и мачака против беснила;
издаје уверења о здравственом стању кућних љубимаца које ординира;
организује, спроводи и контролише обележавање животиња и води
регистар обележених животиња;
врши трихинелоскопски преглед;
спроводи Програм мера здравствене заштите животиња ако у одређеној
епизоотиолошкој јединици није организована ветеринарска станица;
спроводи дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију и дезодорацију
објеката и возила;

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА, ПОРЕД ПОСЛОВА КОЈЕ ОБАВЉА
ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА, МОЖЕ И ДА:

спроводи мере здравствене заштите животиња утврђене Програмом мера
здравствене заштите животиња;
врши промет на мало ветеринарских лекова и медицинских средстава за
употребу у ветерини, изузев проинекционих лекова серума, вакцина и
дијагностичких средстава који се користе по Програму мера здравствене
заштите животиња, ако има регистровану ветеринарску апотеку;
врши промет на мало хране за животиње;
врши промет на мало средстава за дезинфекцију, дезинсекцију,
дератизацију и дезодорацију, као и средстава за негу животиња;
спроводи ветеринарско-санитарне мере у карантину у унутрашњем промету
и увозу;
врши матичење животиња;

04

 Ветеринарска амбуланта:

 Ветеринарска станица:

Ветеринарска станица може да спроводи ветеринарско-санитарне мере у
карантину у унутрашњем промету и увозу, као и да организује, спроводи и
контролише обележавање животиња и води регистар обележених животиња, на
основу овлашћења министра.
Ветеринарска станица може да обавља и послове ветеринарске апотеке.



издвајање здравих од заражених животиња, посебно обележавање и
вођење евиденције тако обележених животиња;
затварање оболелих животиња или затварање објеката у којима је утврђена
заразна болест и забрану пашног начина држања домаћих животиња;
ограничавање или забрану кретања животиња;
забрану клања;
забрану промета животиња, производа животињског порекла, хране
животињског порекла, хране за животиње, пратећих предмета и излучевина
из заражених подручја или објеката;
клање или убијање, на стручан и хуман начин, заражених животиња или
животиња за које су сумња да су заражене или убијања животиња из
превентивних или дијагностичких разлога;
одузимање и нешкодљиво одлагање лешева животиња које су угинуле или
које су убијене, као и производа животињског порекла, хране животињског
порекла, хране за животиње, пратећих предмета или излучевина које није
могуће деконтаминирати чишћењем и дезинфекцијом;
посебне ветеринарско-санитарне контроле у зараженом и угроженом
подручју;
забрану организовања сајмова, изложби и другог окупљања животиња,
продаје хране животињског порекла и хране за животиње ван пословног
простора, као и рада сточних пијаца;
забрану или ограничавање природног припуста животиња, као и
прикупљања, обраде, складиштења и коришћења сперме за вештачко
осемењавање животиња, јајних ћелија и оплођених јајних ћелија који
потичу из зараженог или угроженог подручја;
вакцинацију, дијагностичко испитивање и лечење животиња;
ограничавања кретања лица која су била у контакту са зараженим
животињама, са животињама за које се сумња да су заражене, или са
производима животињског порекла, храном животињског порекла, храном
за животиње, пратећим предметима или излучевинама заражених
животиња;

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА, СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЕЊИВАЊЕ
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

 ЗАШТИТА ЗДРАВЉА ЖИВОТИЊА И ЉУДИ ОД
БОЛЕСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ПРЕНЕТИ СА

ЖИВОТИЊА НА ЉУДЕ

05

Када се на основу резултата дијагностичких испитивања потврди
присуство заразне �олести  или у случају сумње на појаву заразне
�олести  Министарство налаже мере које су неопходне за спречавање
ширења, суз�ијање и искорењивање �олести, и то:



затварање и запречавање прилаза зараженом подручју и постављање на  
 таквим прилазима табли са упозорењем о присуству заразне болести и
контролама које се предузимају на таквим подручјима;
дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију и дезодорацију објеката у којима
се држе заражене животиње или животиње за које се сумња да су заражене,
као и пратећих предмета који су били у контакту са зараженим животињама
или животињама за које се сумња да су заражене, као и места угинућа
животиње;
дезинфекцију људи и возила који су били у контакту са зараженим
животињама или животињама за које се сумња да су заражене;
строго држање у затвореном простору паса и мачака чији је власник познат
и убијање на хуман начин паса и мачака луталица;
ангажовање органа надлежног за унутрашње послове и послове одбране, у
складу са потребама, у циљу пружања помоћи Министарству у примени и
спровођењу мера за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање
болести;
обавештавање надлежних здравствених установа о заразним болестима
животиња које се са животиња могу пренети на људе.
утврђивање узрока обољења и угинућа;
спровођење епизоотиолошког увиђаја;
спровођење испитивања код дивљих животиња;
спровођење зоохигијенских, зоотехничких, карантинских и биосигурносних
мера на местима где се животиње држе или узгајају.
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 ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА

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 из тачке 2) до објекта за сакупљање, прераду или
уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља
ризик по друге животиње, људе или животну средину.

Локална самоуправа дужна је да на својој територији организује зоохигијенску
службу која обавља следеће послове:

1.
2.

3.

Локална самоуправа је дужна да има изграђен објекат за сакупљање лешева
животиња.
Локална самоуправа 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.



Сва лица дужна су да примењују мере ради заштите животне средине од
штетних утицаја повезаних са узгојем, држањем и прометом животиња, са
производњом и прометом производа животињског порекла, хране
животињског порекла, хране за животиње и споредним производима
животињског порекла, као и приликом спречавања појаве, ширења, сузбијања
и искорењивања заразне болести животиња.

Сва лица дужна су да поступају са споредним производима животињског
порекла, као и са излучевинама животиња, отпадом и отпадним водама у
складу са условима и прописима донетим на основу овог закона и прописима
донетим на основу закона којим се уређује заштита животне средине.

Лица која се баве делатностима које стварају споредне производе
животињског порекла дужна су да обезбеде њихов пренос до најближег
објекта за сакупљање отпадака или до објекта у коме се они прерађују или
уништавају на нешкодљив начин.

Лица која обављају послове сакупљања и превоза споредних производа и
лешева животиња морају обезбедити њихово редовно преузимање и превоз из
објекта за сакупљање и објекта у којем они настају.
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 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Угинуће животиње држане у комерцијалне сврхе

Забрањено је бацати лешеве животиња у реке или друге водене токове или
одводе или их остављати на путевима, отвореном простору, у шумама или на
другом месту.

Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње
зоохигијенској служби и да се придржавају свих упутстава које је ова служба
издала у вези са одлагањем лешева, као и да о угинућу животиње, осим
кућних љубимаца, обавесте Централну базу.

Када се сумња да је животиња угинула од заразне болести која се обавезно
пријављује, ветеринар или ветеринарски инспектор узима патолошки
материјал и шаље га на испитивање ради установљавања узрока угинућа.

Зоохигијенска служба је дужна, 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.



Забрањено је злоупотребљавати или
мучити животиње.

Власници и држаоци животиња морају
се односити према својим
животињама на хуман начин и
штитити их од патње и бола тако што
ће без одлагања обезбедити
одговарајућу ветеринарску помоћ.

Током транспорта и клања, животиње
не смеју бити изложене лошем
поступању или патњи.

Објекти у којима се држе животиње
морају бити уређени и опремљени на
начин којим се обезбеђује
задовољавање биолошких потреба
животиња у зависности од врсте и
категорије животиња.

У изузетним случајевима споредни производи животињског порекла се
закопавају или спаљују на сточном гробљу или јами гробници која испуњава
прописане услове.

Када се сумња да је животиња угинула од заразне болести потребно је за
угинулу животињу утврдити узрок угинућа.

Министар прописује ближе услове за сточна гробља и јаме гробнице, као и
начин закопавања и спаљивања споредних производа животињског порекла
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 Поступање са споредним производима
животињског порекла у изузетним случајевима

 ЗАШТИТА ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Научноистраживачке експерименте на животињама могу да изводе само
стручна лица у ветеринарским, медицинским, фармацеутским и другим
научним установама, а током експеримената животиње не смеју бити
изложене лошем поступању или патњи.

Забрањено је организовати, финансирати или бити домаћин борбе између
животиња исте или различитих врста.



Леш животиња и све припадајуће делове, укључујући кожу:
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,
тело или делови тела животиње који у време њиховог уклањања садрже
специфични ризични материјал (СРМ);
споредне производе животињског порекла који у складу са посебним
прописом којим се уређује систематско праћење резидуа фармаколошких,
хормонских и других штетних материја код животиња, производа
животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње,
потичу од животиња које су биле подвргнуте недозвољеном третирању или
који садрже друге суптанце и загађиваче околине, и то:

споредне производе животињског порекла који су прикупљени у
предтретману отпадних вода из објеката за прераду материјала Категорије
1 и других објеката у којима се уклања специфични ризични материјал;
кухињски отпад из превозних средстава у међународном промету;
мешавину материјала Категорије 1 са материјалом Категорије 2 или
материјалом Категорије 3 или са обе категорије.

     (1) органохлорна једињења,
     (2) органофосфорна једињења,
     (3) хемијске елементе,
     (4) микотоксине,
     (5) боје,
     (6) друге штетне супстанце;

Споредни производи животињског порекла разврставају се на материјал
Категорије 1, материјал Категорије 2 и материјал Категорије 3, 
у зависности од степена ризика за јавно здравље и здравље животиња.

09

Н А Ч И Н  Р А З В Р С Т А В А Њ А  И  П О С Т У П А Њ А  С А
С П О Р Е Д Н И М  П Р О И З В О Д И М А  Ж И В О Т И Њ С К О Г
П О Р Е К Л А ,  К А О  И  М Е Т О Д Е  Њ И Х О В Е  П Р Е Р А Д Е

Материјал Категорије 1



стајњак, неминерализован гуано и садржај дигестивног тракта;

споредне производе животињског порекла који су прикупљени у
предтретману отпадних вода из објеката за прераду материјала Категорије
2 и објеката за клање животиња.

споредне производе животињског порекла који садрже резидуе
дозвољених супстанци или контаминената, ако ти резидуи и контаминенти
прелазе дозвољене границе, у складу са посебним прописом којим се
уређује систематско праћење резидуа фармаколошких, хормонских и
других штетних материја код животиња, производа животињског порекла,
хране животињског порекла и хране за животиње;

производе животињског порекла који су оцењени да нису безбедни за
исхрану људи услед присуства страних тела у њима;

производе животињског порекла из увоза који не испуњавају
ветеринарско-санитарне услове за увоз, ако се не изврши повраћај земљи
извозници, осим материјала Категорије 1;

животиње, као и делове животиња и то:
животиње које су угинуле или су убијене, укључујући и животиње  убијене
ради искорењивања заразних болести, осим клањем или убијањем за
исхрану људи,
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.

Материјал Категорије 2 обухвата следеће споредне производе животињског
порекла, и то:

1.

2.
3.
4.
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Материјал Категорије 2



труп и делове животиња које су заклане, а у случају дивљачи, труп и
делове одстрељене дивљачи, који су безбедни за исхрану људи, а који из
комерцијалних разлога нису намењени за исхрану људи;

труп и делове трупа који потичу од животиња закланих у кланици и за које
је прегледом пре клања дозвољено клање за исхрану људи, као и трупове
и делове дивљачи одстрељене за исхрану људи, и то:
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; 
чекиње;
перје;

споредне производе животињског порекла који потичу од живине и
лагоморфа за које је дозвољено клање на газдинству са животињама, у
складу са посебним прописом, и који не показују знаке заразних болести
које се могу пренети на људе или животиње;

крв која потиче од животиња које нису показале знаке заразних болести
које се путем крви могу пренети на људе или животиње и које су заклане у
кланици пошто је прегледом пре клања дозвољено клање за исхрану људи,
и то:
животиња, осим преживара за које постоји обавеза лабораторијског
испитивања на присуство ТСЕ,
преживара који су лабораторијски испитани на присуство ТСЕ и резултат
лабораторијског испитивања је био негативан,

споредне производе животињског порекла који потичу из објеката за
производњу хране животињског порекла, укључујући одмашћене кости,
чварке и остатке из центрифуге или сепаратора при преради млека;

производе животињског порекла или храну која садржи производе
животињског порекла која више није намењена за исхрану људи из
комерцијалних разлога, грешака у производњи, грешака у паковању или
других недостатака који не представљају ризик за јавно здравље или
здравље животиња;

Материјал Категорије 3 обухвата следеће споредне производе животињског
порекла, и то:

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.
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Материјал Категорије 3



храну за кућне љубимце и храну за животиње животињског порекла или
храну за животиње која садржи споредне производе животињског порекла
или прерађене производе која више није намењена за исхрану животиња из
комерцијалних разлога, грешака у производњи, грешака у паковању или
других недостатака који не представљају ризик за јавно здравље или
здравље животиња;

крв, плаценту, вуну, перје, длаке, рогове, исечке копита и папака и сирово
млеко који потичу од живих животиња које нису показала знаке заразних
болести које се тим путем могу пренети на људе или животиње;

водене животиње и делове тих животиња, осим морских сисара, које нису
показала знаке заразних болести које се могу пренети на људе или
животиње;

споредне производе животињског порекла од водених животиња који
потичу из објеката у којима се производи храна;

споредне производе животињског порекла који потичу од животиња које
нису показале знаке болести преносиве тим материјалом на људе и
животиње, и то:
шкољке пореклом од шкољкаша, са меким ткивом или месом,
материјал који потиче од копнених животиња, и то:

водени и копнени бескичмењаци, осим врста које су патогене за људе или
животиње;

животиње које припадају зоолошким родовима Rodentia и Lagomorpha и
њихови делови;

1.
2.

     – споредни производи животињског порекла из инкубатора,
     – јаја,
     – споредни производи животињског порекла од јаја и љуске јаја,
  3. једнодневни пилићи убијени из комерцијалних разлога;
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коже животиња, копита, перје, вуна, рогови,
длака и крзно који потичу од тела мртвих
животиња, које нису показале никакве знаке
болести које се преко тих производа могу
пренети на људе или животиње;

масно ткиво које потиче од животиња које нису
показале никакве знаке болести које се могу
преко тог материјала пренети на људе или
животиње, које су заклане у кланици и за које
је прегледом пре клања дозвољено клање за
исхрану људи;

кухињски отпад.



прерађен протеин животињског порекла који је добијен од тела и
делова тела одређене врсте копнених животиња, осим крзнашица, не
користи се у исхрани животиња исте врсте;

Када је у питању поступање са споредним производима животињског
порекла које се односи на исхрану животиња, примењују се следећа
правила:
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П О С Т У П А Њ Е  С А  С П О Р Е Д Н И М  П Р О И З В О Д И М А
Ж И В О Т И Њ С К О Г  П О Р Е К Л А

кухињски отпад и храна за животиње која садржи или је добијена од
кухињског отпада не користи се у исхрани фармски узгајаних
животиња, осим крзнашица;

прерађен протеин животињског порекла који је добијен од тела и
делова тела одређене врсте фармски узгајаних риба не користи се у
исхрани фармски узгајаних риба исте врсте;

ако није протекло 90 дана од дана примене органског ђубрива или
побољшивача земљишта, храна за животиње биљног порекла која
потиче са земљишта на коме су примењена органска ђубрива или
побољшивачи земљишта, осим стајњака, не користи се у исхрани
животиња, нити се на таквом земљишту врши испаша.

За производњу козметичких средстава, медицинских средстава,
активних имплантибилних медицинских средстава, in vitro
дијагностичких медицинских средстава, лекова и ветеринарских
лекова користе се споредни производи животињског порекла и
добијени производи, на начин који је прописан посебним прописом
којим се уређује њихова производња.

З Н А Ч А Ј  У К Л А Њ А Њ А  С П Ж П  М О Ж Е  С Е
С А Г Л Е Д А Т И  С А  Ч Е Т И Р И  А С П Е К Т А :
1) ЕПИДЕМИОЛОШКО-ЕПИЗООТИОЛОШКОГ; 

2) ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 

3) ЕКОНОМСКОГ; 

4) ПРИСТУПАЊА ЕУ.



Са епидемиолошког-епизоотиолошког аспекта СПЖП представљају
потенцијалну опасност за појаву и ширење заразних болести животиња и
људи. 
Многи узрочници заразних болести који се налазе у оваквим материјама могу
релативно дуго да остану у њима витални. 
Ако се дозволи да такве лешеве и њихове делове разносе пси или друге
животиње, узрочници обољења могу да се разнесу на веће удаљености и да
тако контаминирају земљиште. На тај начин долази до стварања нових
дистрикта, као у случају антракса и шуштавца, који представљају велику
дугогодишњу опасност за животиње тог подручја, али исто тако и за здравље
људи. Друге заразне болести као што су слинавка и шап, класична куга свиња,
афричка куга свиња и нодуларни дерматитис такође се могу ширити преко
СПЖП, као што су нпр. угинуле животиње и стајњак. Такође, криза повезана са
појавом и ширењем ТСЕ као што је спонгиоформна енцефалопатија говеда –
Bovine Spongioformne encephalophaty (BSЕ) су последица неправилног
поступања са одређеним СПЖП. 
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ЕПИДЕМИОЛОШКО-ЕПИЗООТИОЛОШИ АСПЕКТ

АСПЕКТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЕКОНОМСКИ АСПЕКТ

ПРИСТУПАЊЕ ЕУ

Са економског аспекта, уколико се СПЖП не сакупе и не прераде,
представљају изгубљену сировину за производњу хранива за исхрану
одређених животиња, техничких производа или висококалоричног горива.
Најбољи пут за нешкодљиво уклањање угинулих животиња и других СПЖП из
индустрије хране животињског порекла је управо њихово искоришћавање, у
зависности од врсте и категорије СПЖП, прерадом у одговарајућим
одобреним или регистрованим објектима. 

Са аспекта заштите животне средине угинуле животиње и други СПЖП су и
загађивачи животне средине. У спољашњој средини под утицајем
атмосферских фактора брзо се разграђују уз стварање гасова непријатног
мириса (амонијак, сумпорводоник, меркаптан) и других продуката распадања
(масне киселине, ароматичне киселине) и на тај начин загађују животну
средину (ваздух, земљиште, воду). Таква места постају станишта паса и
мачака луталица, глодара, лешинара и инсеката

У периоду који претходи приступању ЕУ, од Републике Србије, као земље
кандидата за чланство у ЕУ, захтева се да утврди мере и активности будућих
реформи сектора пољопривреде, укључујући и управљања СПЖП. 



Правни основ за доношење Програма садржан је у члану 38. став 1. Закона о
планском систему Републике Србије. 

Влада је као припрему за отварање приступних преговора усвојила
Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА). 

НПАА дефинише развојне и стратешке циљеве, одговарајућу политику,
реформе и мере потребне за реализацију ових циљева, утврђује детаљни
план усклађивања законодавства и дефинише људске и буџетске ресурсе, као
и остале фондове потребне за спровођење планираних задатака. 

НПАА утврђује не само обавезе које се тичу преношења права ЕУ у домаћи
правни поредак, већ и задатке који се морају спроводити како би се испунили
политички и економски критеријуми, као детаљан план, временски оквир и
приоритете усвајања прописа и одређује органе одговорне за њихову
припрему. 

Европски савет је 28. јуна 2013. године донео одлуку о отварању приступних
преговора са Републиком Србијом и позвао Европску комисију да изради
Преговарачки оквир за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ.
Након политичке одлуке Европског савета да земља кандидат може да почне
са преговорима за улазак у ЕУ и усвојеног преговарачког оквира (Negotiating
Framework), 21. јануара 2014. године одржана је прва Међувладина
конференција, којом је означен формални почетак преговора. 

Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању између европских
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са
друге стране, Република Србија је препознала важност усаглашавања
постојећих националних прописа са законодавством ЕУ, као и његовог
спровођења. Република Србија се обавезала да постепено усклађује
постојеће и будуће законе са правним тековинама ЕУ, као и да их примењује и
спроводи. 

Предуслов за процес унапређења система управљања СПЖП је усклађивање и
спровођење националних прописа који постављају захтеве усклађене са
захтевима ЕУ. 

Прописи ЕУ са којим треба да се усклади домаће законодавство у вези са
СПЖП нису дефинисани јединственим законским актом, већ групом прописа. 

ПРОГРАМ за унапређење управљања споредним производима животињског
порекла за период од 2020. до 2024. године - ( Службени гласник РС", бр. 14 од
21. фебруара 2020, 44 од 29. априла 2021.)
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ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
УПРАВЉАЊА СПОРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ЖИВОТИЊСКОГ
ПОРЕКЛА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ И ВЕЗА СА

ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА



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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