
  

            На основу члана 117. став 3. и члана 137. став 3. Закона о ветеринарству 

(,,Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), 

 

 

 Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 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 
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 15/15 од 6. фебруара 2015. године) 

 

Члан 1. 

 У Правилнику 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 РСˮ, бр. 31/11 и 97/13), у члану 96. додаје се став 2, 

који гласи: 

            „Aко објекти за прераду и уништавање споредних производа животињског 

порекла не раде, или је премашен њихов капацитет, изузетно од става 1. овог члана, 

лешеви животиња могу да се закопавају и спаљују на сточном гробљу или јами 

гробници, као и на лицу места, уз примену мера које обезбеђују контролу ризика по 

јавно здравље и здравље животињаˮ. 

 

Члан 2. 

            У члану 102. ст. 1. и 2. речи: „став 2.ˮ замењују се речима: „став 1.ˮ  

 

Члан 3. 

           Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 110-00-13/2015-09  

У Београду, 2. фебруара 2015. године 

МИНИСТАР 

 проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић 
 

 

 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ПРАВИЛНИКА 

 

 Правни основ за доношење Предлога правилника о изменама и допунама 

Правилника 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 (у даљем тексту: Правилник), садржан је у члану 117. став 3.) којим је 

прописано да министaр ближe прoписуje начин разврставања, поступања са споредним 

производима животињског порекла, методе њихове прераде, хигијенске услове, начин 

њиховог утовара, претовара и истовара, ветеринарско-санитарне услове за изградњу 

објеката, облик и садржину евиденције која се води у објектима за сакупљање, прераду 

и уништавање споредних производа животињског порекла, поступак са споредним 

производима у изузетним случајевима, као и начин спровођења службене контроле и 

самоконтроле и у члану 137. став 3. којим је прописано да министар прописује ближе 

услове за сточна гробља и јаме гробнице, као и начин закопавања и спаљивања 

споредних производа животињског порекла према Закона о ветеринарству („Службени 

гласник РСˮ, бр. 91/05 и 30/10). 

 

 

            II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

  

            Измена Правилника 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 („Службеном гласнику РС”, број 31/11, 97/13) 

припремљена је ради превазилажења настале ситуације, која је последица престанка 

рада два објекта за прераду материјала Категориjе 1, те се из тог разлога прописује 

могућност закопавања лешева животиња, као привремено решење. 

         

            III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА  

      И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 

 Чланом 1. овог правилника прописано је да се у Правилнику 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. 31/11 и 97/13), у члану 96. после става 1. додаје се став 2, 

који гласи: 

 „Aко објекти за прераду и уништавање споредних производа животињског 

порекла не раде, или је премашен њихов капацитет, изузетно од става 1. овог члана, 



лешеви животиња могу да се закопавају и спаљују на сточном гробљу или јами 

гробници, као и на лицу места, уз примену мера које обезбеђују контролу ризика по 

јавно здравље и здравље животињаˮ. 

 Чланом 2. овог правилника прописано је да се у члану 102. у ставу 1. и 2. речи: 

„став 2.ˮ замењују речима: „став 1.ˮ  

 Чланом 3. овог правилника прописано је ступање на снагу овог правилника, а то 

је осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 


