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Шта су СПЖП?

Споредни животињски производи:

n Категорија 1 и 2 
(углавном угинуле животиње, различит степен 
ризика, у надлежности локалне самоуправе)

n Категорија 3 
(углавном отпаци од клања здравих животиња, у 

надлежности “произвођача” отпада)



Проблеми

Извештај ЕУ (Food and Veterinary Office) јун 2013:
n У Србији годишње настане од 80-250 хиљада 

тона СПЖП, од чега 17-25 хиљада тона 
угинулих животиња.

n Само 20% се третира на неки од законом 
предвиђених начина, док се остатак одлаже на 
незаконитим местима.

n Кафилерије су довољног капацитета за домаће 
потребе, али СПЖП не завршавају у њима, 
због непостојања међуобјеката и локалних 
система за сакупљање.



Проблеми

Преговарачко поглавље 12: усаглашавање 
домаће регулативе и праксе са ЕУ.

Транзиционо искуство других упозорава да без 
интервенције државе само 3 – 5% субјеката 

(највећи) “преживи” усаглашавање и наставља 
производњу. Структура неповољна.

Општине које имају систем сакупљања СПЖП су 
атрактивне за кланице, прерађиваче и фармере, 

што позитивнo утиче на економски развој.



Проблеми

Један локални систем 250 – 350 хиљада евра.

Локални буџети недовољни за изградњу, али и за 
израду документације (пронаћи донатора – ЕУ).

Недостатак пројектне документације 
за конкурисање у програмима ЕУ.

Недостатак воље, одабрани други приоритети. 
Недостатак свести о важности постојања 

система, неизграђеност локалних 
капацитета за управљањем СПЖП.



Активности и резултати

Студија са планом управљања садржаће:

n Анализу тренутног стања
n Идентификацију свих произвођача СПЖП на подручју 

више општина, са проценом очекиваних количина 
n Предлог решења са ценама свих елемената система
n Опис поступања са СПЖП
n Грађевински пројекат за изградњу објекта са 

потпројектима (електро- и термоинсталације, 
унутрашње инсталације водовода и канализације)

n Пројекат за возило (возила), 
n План економске оправданости функционисања система 







Решење за локалне самоуправе

Припрема документације за конкурисање код ЕУ 
и других међународних донатора: 

- Студија изводљивости, 
- План управљања СПЖП, 
- Пројекат за изградњу система до грађевинске 

дозволе 

Са суседним општинама



Како до средстава?

2012 – Смедерево, Ковин, Ужице, Чајетина, Књажевац,          
Зајечар, Нови Кнежевац, Чока – 4 документа.

Централно-европске иницијативе – 32.000 евра
Фонд за заштиту животне средине – 32.000 евра
Канцеларија за неразвијена подручја – 10.000 евра
Смедерево и Ужице – по 5.000 евра

2014 – Смедерево гради објекат

ЕУ Дунавска стратегија – 270.000 евра
Министарство за РР и ЛС – 20.000 евра
Смедерево (плате тима) – 50.000 евра



Како до средстава?

2015/16 – Суботица, Сјеница, Нова Варош, Ивањица, 
Пирот, Димитровград, Бела Паланка, Бабушница
– 3 документа.

Амбасада Норвешке – 40.000 евра
Општине учеснице – 3 х 10.000 евра

2017 – Ужице, Сјеница, Димитровград, Суботица

IPA CBC Србија – Босна и Херцеговина
IPA CBC Србија – Бугарска
IPA CBC Србија – Мађарска
Европски прогрес



Хвала на пажњи


