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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 ( „сл. гл”, 31/11)

Одредбе овог правилника односе се на:

1) споредне производе животињског порекла који су, у складу са посебним 
прописом, искључени из ланца исхране људи;

2) производе животињског порекла које је одговорно лице одредило као 
споредне производе животињског порекла, и то:

• (1) производе животињског порекла који се могу употребљавати за исхрану људи, у 
складу са посебним прописом,

• (2) сировине за производњу производа животињског порекла.

Закон о ветеринарству  No. 91/05, 30/10, 93/12: sporedni proizvodi životinjskog
porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi jesu leševi životinja, trup, delovi trupa
životinja, sastavni delovi tela životinja, proizvodi životinjskog porekla i hrana
životinjskog porekla koji nisu namenjeni i bezbedni za ishranu ljudi, stajnjak i otpad iz
objekata u kojima se priprema hrana za ishranu ljudi
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• стајњак - јесте измет, односно мокраћа фармски узгајаних животиња, 
осим фармски узгајаних риба, са или без простирке

• Материјал Категорије 2

• објекат за прераду материјала Категорије 2 јесте објекат у којем се 
прерађује материјал Категорије 2 пре даље прераде, употребе или 
коначног уништења;

• Metode prerade : 1) алкална хидролиза; 2) хидролиза под високим 
притиском и високом температуром; 3) процес биогас хидролизе под 
високим притиском; 4) производња биодизела; 5) сагоревање масти 
животињског порекла у котларницама;; 7) „Брукс” гасификација
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Поступање са материјалом Категорије 2
• 1) уништава се као отпад спаљивањем: (1) у непрерађеном стању или (2) у 

прерађеном стању, применом неке од основних метода

• 2) ако је материјал Категорије 2 отпад, користи се као обновљив извор енергије 
или се уништава ко-спаљивањем: (1) у непрерађеном стању или (2) у прерађеном 
стању,

• 3) прерађује се применом Методе прераде 1, -уништава закопавањем на 
депонији одређеној за те намене; 

• 4) прерађује се применом Методе прераде 1,- за израду органског ђубрива или 
оплемењивача земљишта;

• 5) користи се у производњи компоста или биогаса: (1) у прерађеном стању (2) у 
непрерађеном или прерађеном стању, у случају када се ради о стајњаку, 
дигестивном тракту и садржају дигестивног тракта, 

• 6) разбацује се по земљишту у непрерађеном стању, у случају стајњака, 
садржаја; 9) користи се, у непрерађеном или прерађеном стању, као гориво за 
сагоревање
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Закон о отпаду (СЛ-гл 14/16)
• Одредбе овог закона, у мери у којој је управљање отпадом уређено 

другим прописима, не примењују се на:

• споредне производе животињског порекла, укључујући и добијене 
производе на које се примењују прописи у области ветеринарства, осим 
оних који су намењени за спаљивање, коришћење у постројењима за 
биогас или постројењима за компостирање или одлагање на санитарну 
депонију под посебним условима, у складу са посебним прописом
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Земљане лагуне 
• укопавањем у депресије или у земљиште уз употребу ископа за насипе 

• Разлика између дна и  врха 3 m – 6 m (9 m). 

• Лагуне – за складиштење течног стајњака  , 

• Лaгуне – ширине 15 m – 50 m , дужине 20 m - 100 m , 2 to 3 – 6 – čak i 9m 
дубине  

• Oblik se formira prеmа mogućnosti pražnjenja  
• sa ivica nasipa ili s
• a silaskom u lagunu 

• Najvažniji zahtev je  za nepropusnošću dna i nasipa  da bi se zaštitila okolina . 
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Zakon o planiranju i gradnji 72/2009, 81/2009 -,  64/2010 –decision US, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - decision US, 50/2013 - decision US, 98/2013 -
decision US, 132/2014 i 145/2014

• 24a) ekonomski objekti jesu objekti za gajenje životinja (staje za gajenje
konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje živine, koza, ovaca i svinja, 
kao i objekti za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica); prateći
objekti za gajenje domaćih životinja (ispusti za stoku, betonske piste za 
odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke); objekti za 
skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane
stočne hrane, betonirane silo jame i silo trenčevi), objekti za skladištenje
poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi) i drugi slični objekti na
poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice i 
sl.); 
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П Р А В И Л Н И К О ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИМ УСЛОВИМА 
ОБЈЕКАТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ КОПИТАРА, ПАПКАРА, ЖИВИНЕ И 
КУНИЋА ( sl-gl 81/2006
• Фарма може да се гради на:
• 1) локацији која се налази на подручју и у зони која, у зависности од врсте и броја животиња, 

као и еколошких услова не угрожава нити би била угрожена од стамбених и других објеката у 
ближој или даљој околини у складу са законом којим се уређује изградња и реконструкција 
објеката

• 2) компактном земљишту које не сме бити подводно и које мора имати добре отоке 
атмосверских вода;

• 3) локацији која се налази изван зоне која може бити угрожена поплавом и клизањем терена
• Круг фарме мора:
• 1) да буде довољно простран, да одговара капацитету, броју и величини изграђених објеката 

како би се обезбедила њихова функционална повезаност и међусобна удаљеност;
• 2) да има улаз који је контролисан или под надзором и на којем се обавезно води евиденција о 

уласку и изласку људи, животиња и возила из круга фарме;
• 3) да буде ограђен оградом која спречава неконтролисан улазак људи и животиња;
• 4) бити уредно и редовно одржаван.
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Lokacijski uslovi za nove lagune stajnjaka (član 53, 
Zakon o planiranju i gradnji 

• Lokacijski uslovi se zahtevaju za izgradnju nove farme ali i za izgradnju 
objekata kao što su nove lagune na lokaciji postojećih farmi 

• Sadrže informacije o mogućnostima i ograničenjima izgradnje an određenoj 
katastarskoj parceli kaom i zahteve za tehničkom dokumentacijom .

• Lokacijske uslove za farme izdaje lokalna samouprava .
• ’Sadrže : sve urbanističke, tehničke i druge posebne uslove i podatke 

neophodne za  idejne, glavne i projekte za građevinsku dozvolu kao i 
informacije o: 
1) brojevima katastarskih parcela ; 
2) nazive planskih projekata na osnovu kojih su lokacijski uslovi izdati kao i pravila 
građenja za datu parcelu za koju se izdaju ; 
3) uslove za priključenje za vodu i struju , priključke za saobraćajne trase kao i za drugu 
infrastrukturu ; 
4) druge uslove 
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• Lokacijski uslovi se izdaju na bazi generalnih planova , planova detaljne 
regulacije 

• Lokacijski uslovi sadrže : 

• tip i sadržaj objekta ,

• poziciju objekta u odnosu na kontrolne linije , 

• dozvoljen stepen izgrađenosti , 

• površinu za gradnju -gross building area (GBA), 

• dozvoljenu visinu objekata , 

• uslove za pristupne puteve  i uslove za parkiranje 
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Izrada prostornih planova i tehničke dokuemntacije 
sadrži i  posebne uslove kao u slučaju farmi 
• Zaštite životne sredine(vazduh, voda, zemljište, otpad, prirodnih 

vrednosti., SEA, EIA; bezbednoste procedure ...) 
• Zaštitu voda 
• zaštitu bilja 
• Poljoprivrede
• veterine (Zakon o veterinarstvu,zakon o dobrobiti životinja )
• stočarstvo ( Zakon o stočarstvu )

• DRP definše lokaciju za nove farme kao i layout sa svim objektima 
specificiranim u zakonu o gradnji, zakon u vodama, zakokonu o vwterini i 
zakonu o stočarstvu .  Zbog toga je neophodno konsultovati relevantne 
organe , kako za nove lagune i farme  tako i za lagune na postojećim 
farmama 
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Техничка документација 

Tehnička dokumentacija :

• 1. Generalni projekat ;

• 2. Idejni  projekat ;

• 3. Projekat za građevinsku dozvolu ;

• 4. Glavni projekat ,

• 5. Projekat izvedenog stanja .
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Dozvola za gradnju 
Zahtev za dozvolu : 

1) lokacijske uslove ; 
2) glavni projekat 
3) dokaz o vlasništvu 
4) dokaz o plaćenoj taksi za građevinsko zemljište

Građevinska dozvola sadrži informacije  :
1) o investitoru ; 
2) postrojenju koje se gradi – dimenzije, objekte –spratnost, ukupnoj površini za gradnju ; 
3) registraciju građevinske parcele ; 
4) postojeće objekte  koji će biti srušeni ili rekonstruisani 
5) rok  ažnosti dozvole za gradnju u kom gradnja mora biti zavvršena 
6) dokumentaciju na bazi koje je doneta ;
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Uputstvo za gradnju zemljane lagune 
LOKACIJA 

Sagledati mogućnost zagađenje vode, zemljišta i vazduha . 

Zbog toga je zabranjeno locirati nove lagune (za nove i postojeće ) u /ili blizini ;   
• Zone zaštite vode za piće ,
• zonama sa određenim stepenom zaštite životne sredine (park priode, od posebnog značaja , 

nacionlani parkovi .). 
• podzemnih voda , 
• kanali za navodnjavanje -

Pogodnost za određenu lagunu se uspostavlja uz dodatne  uslove :

• zemljana laguna sa zaštitnom podlogom , 

• zemljana laguna sa kompaktovanom glinom , 

• zemljana laguna sa sintetičkom podlogom , 

• ili se lokacija proglašava nepodobnom za postaljvnje lagune 
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Preporuke za postavljanje lagune : 

• postavljanje u blizini objekata za životinje a tako da se stajnjak direktno može prazniti 
• za sprečavanje mirisa- postavjanje u pravcu dominantih vetrova 
• na najnižem delu farme da bi se sprečila mogućnost rizika dotoka zagađenih  voda .* 
• rizik zagađenja bunara se mora razmotriti 
• putevi za odvoz stajnjaka do lagune i odvoza na razastiranje moraju biti kvalitetni i praktični za 

korišćenje 
• ne mogu se ukrštati tokovi hrane i stajnjaka . 
• lagune ne mogu da ometaju potencijalno širenje štala za životinje 
• nove lagune treba d a su konstruisane tako da su praktične za korišćenje i da mogu da pokriju 

zahteve proširenje farme 
• sprečiti gradnju u blizini vodenih tokova . 
• izbegavati izgradnju na kosim terenima , klizištima 
• izbegavati gradnju na  plavnim lokacijama .   
• izbegavati gradnju na lokacijam sa visokim nivoom podzemnih voda ( dno  treba da je najmanje 

1m iznad )

Draft document „Proposals for Nitrate Vulnerable Zones and Code of Good Agricultural Practice in Serbia according to the EU Nitrates Directive, ENVAP II, Sida 2014 15
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Istrživanje lokacije 
• Zakon o geološkim istraživanjima („Sl. List RS", No. 88/2011), osnovna 

geološka istraživanja se moraju uraditi za izradu prostorno planske 
dokumentacije determinaciju i validaciju geoloških potencijala određenih 
prostora , determinaciju geoloških pogodnosti  za određene objekte , naročito 
za lagune 

• Podzakonski akti definišu sadržaj i procedure za vršenje geoloških, 
hidrogeoloških i geotehničkih istraživačkih radova koji su neophodni za 
objekte farme i za objekat lagune -
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Podloga 
• Kompletna nepropusnost dna je gotovo nemoguća u praksi i predlaže sa da se 

koriste kriterijumi koji važe za deponije 10-9 m per second sa debljinom 
stratum najmanje od 1 m . 

• Lagune sa glinenom podlogom 

• Idealno je zemljište koje sadrži  ne manje od 20 % ili  ne više od 30 % gline 
,ostatak pesak i šljunak .

• Ovakvo zemljište obezbeđuje potrebnu stabilnost 

• Lagune sa manje od 20 % gline zahtevaju nepropusne folije 

• S druge strane , zemljište sa više od 30 se teško oblikuje u stabilnu formu i ima 
tendenciju ka pucanju i sušenju 
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• Folije 

• Nepropusnost lagune se postiže ugradnjom  sintetičkih folija 

• Plastika (polyethylene and РVС) 

• Sintetička gume (primarily butyl and ЕРОМ) 

• Armirane membrane (uključujući plastiku , sintetičku gumu i bitumen )

• Prirodne podloge (primarno glinene ) 

Sistemi sa podlogama zahtevaju stalan monitoring u cilju detekcije 
potencijalnih curenja 
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Ključni aspekti projektovanja zemljanih laguna 
• Koncept je karakterističan za svaku lokaciju  (uključuje razmatranje 

karakteristike zemljišta , varijabilnosti što je poželjnije nego korišćenje 
„stranih“ materijla . Zbog toga je neophodno da izgradnju obavlja licencirani 
inženjeri i kompanije kao što je zahtevano Zakonom o gradnji .

• Izgradnja se obavlja na osnovu dozvole za gradnju  i na bazi tehničke 
dokumentacije  po specificiranim uslovima i na način kako zakon predviđa .

• Zemljanje lagune su specifične u odnosu na druge načine držanja tečnog 
stanjaka i tečnih efluenata 

• Lagune su prihvatljiv način za držanje tečnog stajnjaka ako su pravilno 
postavljne, konstruisane , korišćene i održavane 
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Димензионисање лагуне 
• Лагуне – димензионисане да приме одређену количину

стајњак а, доданте воде која је потребна д а би  се одвијала  дигестија , за 
количину муља на дну , кишне воде , воде од прања као и додатне 
сигурносне празнине за случај озбиљних падавина 

. Димензионисање зависи од локације, броја и величине животиња  као и 
потребног времнеа складиштења до употребе 

Добро управљање лагуом као што је пражњење на уифомној бази, 
вегетација насипа, регуларна инспекција и одржавање безбедних нивоа су 
неопходни  да би се обезбедила сигурнос т и дуготрајност  лагуне .

• Према азконским нормативима, минимални захтевани капацитет је 6 
месеци (базиран ан климатским условима, типу постројања  и периоду 
вегетације ). 
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• Неопходно је обезбедити правилно мешање 

• Сви системи за мешање и екстракцију морају бити обезбеђени кроз 
градњу објекта

• Приступне рампе нагиба 1:3

• Пливајуће пумпе најбоље за пражњење и мешање стајњака 
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• Trajnost lagune - 10–15 godina

• Kapacitet varira 500 m3 do 7500 m3. (tipično 1500 m3, 15 × 30 m, dubina 4 m 
(0.5–0.75 m granica zapunjenosti ), za skladištenje 1.0–1.1 t/m3 stajnjaka 6 do 
10 meseci 

• Za kapacitete veže od 5000 m3 - 7500 m3, homogenizacija je otežana i 
moguće je formiranje „ostrva“ nehomogenizovanog materijala u centru 

• Kapacitet od 10000 m3 odgovara orijentaciono z a 1600 svinja 

• 3 nivoa kontrole lagune :
• (1) minimalni radni nivo , 
• (2) projektovani nivo za rad 
• (3) maksimalni radni nivo . 

Footer text here23



Zatvaranje 
• Ukoliko se laguna više ne koristi za skladištenje , potrebno je da se propisno 

zatvori uključujući i uklanjanae otpadnih materijal .

• Opcije za zatvaranje :

• potpuno zatvaranje i zapunjavanje 

• urušavanje nasipa 

• pretvaranje u skaldište čvrstog stajnjaka 
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Hvala na pažnji !!
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