
 
УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ СА СПОРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА 

ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА У ПОДРУЧЈИМА ПОГОЂЕНИМ ПОПЛАВАМА  
 

Споредни производи животињског порекла јесу: лешеви животиња, труп, делови 
трупа животиња, саставни делови тела животиња, производи животињског порекла и 
храна животињског порекла који нису намењени и безбедни за исхрану људи, стајњак и 
отпад из објеката у којима се припрема храна за исхрану људи. 

 
Споредни производи животињског порекла морају се сакупљати, прерадити или 

уништити у објектима за прераду, обраду или уништавање спредних производа 
животињског порекла. 

 
I     Спаљивање односно закопавање на лицу места 

 
У изузетним случајевима споредни производи животињског могу се закопати или 
спалити у складу са одређеним условима. Један од изузетних случајева је и ванредна 
ситуација у подручјима којима је, имајући у виду географске и климатске разлоге или 
природне непогоде, приступ практично немогућ или би представљао ризик за здравље 
и безбедност лица која обављају сакупљање или би изискивао несразмерну употребу 
средстава прикупљања.  
 
 У овом случају дозвољено је спаљивање, односно закопавање на лицу места што 

представља спаљивање, односно закопавање споредних производа животињског 
порекла на депонији која је одобрена за те намене, на месту на коме су настали или 
на месту које је претходно одређено за те намене, а на коме нема ризика за здравље 
животиња, јавно здравље и животну средину, уз предузимање одговарајућих био-
сигурносних мера за спречавање ширења заразне болести током превоза, које се, у 
складу са законом којим се уређује ветеринарство, врши под надзором ветеринарске 
инспекције. Категорије на које се изузетак односи су: материјал Категорије 1, 
односно тело или делови тела животиње који у време њиховог уклањања садрже 
СРМ (говеда без обзира на старост, овце и козе без обзира на старост), материјал 
Категорије 2 и материјал Категорије 3. 

 Уколико лешеви животиња и други споредни производи животињаког порекла 
(храна животињског порекла из складишта, малопродаје и од физичких лица) нису 
у фази распадања а њихова количина је таква да је сакупљање оправдано, 
сакупљање треба извршити са што мање места на којима су претходно сакупљене 
мале количине.  

 Приликом сакупљања лешева животиња максимално треба избегавати да се заједно 
са лешевима преузима и земља.  

 Сакупљање се врши контејнерима, односно безбедним превозним средствима из 
којих не цури садржај.  

 
II Закопавање лешева животиња 
 

Уколико лешеви животиња и други споредни производи животињаког порекла 
(храна животињског порекла из складишта, малопродаје и од физичких лица) нису у 
фази распадања, а њихова количина је мала тако да њихово сакупљање није оправдано 
из разлога што изискује несразмерну употребу средстава прикупљања, укључујући и 
финансијски аспект, ти лешеви животиња и други споредни производи животињаког 
порекла закопавају се на лицу места и то:  

1) на начин да животиње немају приступ месту укопа; 
2) без угрожавања здравља људи; 



3) на начин којим се не угрожава животна средина (вода, ваздух, земљиште, 
биљке и животиње) и околина, односно места од посебног јавног интереса и којим се не 
узрокује бука, односно непријатни мириси.  

 
Што се тиче прераде лешева као и хране животињског порекла из складишта, 

малопродаје и од физичких лица, који су у фази распадања, треба избећи упућивање у 
објектe за прераду уколико је стање споредних производа животињског порекла такво, 
да су протени разграђени, што узрокује да се прилком прераде добије производ из ког 
није могуће издвојити топљену масноћу, већ као такав мора да буде уклоњен на 
депонији. У овом случају, споредне производе животињског порекла треба закопати на 
лицу места и избећи несразмерну и беспотребну употребу средстава прикупљања, 
односно трошкове превоза и прераде. 

 
III Коришћење јаме гробнице или сточног гробља и спаљивање  
 
Поред закопавања на лицу места, у оваквим случајевима, ако је то оправдано, 
дозвољено је коришћење и јаме гробнице или сточног гробља који су регистровани за 
закопавање лешева кућних љубимаца или спаљивање споредних производа 
животињског порекла под надзором ветеринарског инспектора који предузима све 
потребне мере, у складу са законом, којима се обезбеђује да се споредни производи 
животињског порекла спале:  
 

1) до пепела, на одговарајуће израђеној ломачи; 
2) без угрожавања здравља људи; 
3) на начин којим се не  угрожава животна средина (вода, ваздух, земљиште, 

биљке и животиње)  и околина, односно места од посебног јавног интереса и којим се 
не узрокује бука односно непријатни мириси. 

 
IV Примена дезинфекционог средства 

 
Примена дезинфекционог средства приликом закопавања је могућа, на основу 

појединачне процене ситуације, узимајући у обзир одредбу да се приликом закопавања 
не узрокују непријатни мириси. 

  


