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Наша посвећеност обезбеђивању свежих, локално произведених 
продуката, оснажује нас да пронађемо храну произведену по већим 
стандардима добробити. Иако то није увек најјефтинија могућност, 
прихватили смо тај изазов озбиљно јер то наши купци очекују од нас.

Anil Alim, direktor Procurement & Supply lanca, Westbury Street Holdings

Ми знамо колико је добробит животиња важна за наше потрошаче 
и то је разлог што имамо посвећен Тим за пољопривреду у TESCO-у, 
који је одговоран за састављање и спровођење наших строгих 
Правила сточарске праксе. Ова Правила обухватају све аспескте 
сточарства и обезбеђују праксу која је добра за животну средину, 
добробит животиња и безбедност хране.

преузето са: www.realfood.tesco.com

ОТКУПЉИВАЧИ СУ ВЕЗА ИЗМЕЂУ ПРОИЗВОЂАЧА 
И ПОТРОШАЧА И САМИМ ТИМ ИМАЈУ 

ВЕЛИКУ УЛОГУ У ОЧУВАЊУ И ПОБОЉШАЊУ 
ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА.

Потрошачи су покретачка сила промена у области 
начина гајења фармских животиња, односно 

база “пирамиде моћи”. Потрошачи креирају 
тржиште.

Истраживања спроведена у Европској 
унији показала су (у зависности од 

земље) да је од 33% до 81% по- 
трошача спремно да плати 

додатну цену за кокошија 
јаја произведена у складу 
са стандардима добро- 
бити животиња (Еуроба-
рометар, 2006), док у 
Србији тај проценат из-

носи 63% (IPSOSS Strategic 
 Marketing, 2010)

Мање од 1% јаја у Србији произведено је у складу са најновијим прописима 
о гајењу кока носиља у ЕУ. То је један од разлога зашто јаја нису на листи 
производа за извоз у ЕУ. (Медијски инстраживачки центар, 2012. године)

Многи супермаркети препознали су потребу да обрате већу пажњу на 
стандарде добробити као саставном делу своје корпоративне социјалне 
одговорности. Трговински ланци имају моћ да наметну строге захтеве у 
погледу производа који пласирају, односно да промовишу квалитетне 
производе животињског порекла.

СУПЕРМАРКЕТИ ИМАЈУ ОГРОМАН 
УТИЦАЈ НА СТАНДАРДЕ 

ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА.

ИДЕАЛАН СУПЕРМАРКЕТ 
БУДУЋНОСТИ = ПРИЈАТЕЉ 
ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Надамо се да ће једног дана потрошачи моћи да купују у супермар-
кету где:
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Сво црвено месо, живинско месо, млеко и јаја и њихови 
производи потичу од животиња које су слободно гајене. 
Производи ће бити јасно обележени посебним ознакама. 

Ниједан производ од рибе неће потицати са конвеционалних 
интензивних фарми.

Све фармске животиње које се гаје ради производне хране 
имаће адекватне услове за живот у којима ће моћи да испоље 
облике понашања које су карактеристични за њену врсту. 

Ниједна животиња неће бити подвргнута сакаћењу (репа, 
зуба, кљуна) или кастрацији.

Ниједан производ неће бити прихваћен који потиче од расе 
фармске животиње стваране и одгајане на начин који угрожава 
њихову добробит, какве су нпр. брзорастућа живина и слично. 

Ниједан генетски модификовани или клонирани производ, као 
ни мушка телад заклана на рођењу, неће бити прихваћени. 

Неће бити прихваћен ниједан производ од животиња храњених 
промоторима раста, као ни од оних код којих је примењен 
генетски инжењеринг који штети њиховој добробити (нпр. 
говеђи соматотропни хормон за краве и слично).

Неће се продавати ниједан производ који потиче од 
егзотичних животиња, као ни они који су произведени од 
дивљих животиња или оних који су проблематични са аспекта 
добробити животиња (нпр. бела телетина, месо емуа или ноја, 
жабљи батаци, foie gras – гушчја паштета и слично).

Све животиње ће бити заклане на локалним кланицама да би 
се смањило време превоза. Ниједна животиња неће потицати 
са сточне пијаце.

Све животиње, укључујући рибе, биће заклане на хуман 
начин, који подразумева примену ефикасног омамљивања пре 
искрварења.

Компаније ће тежити да константно побољшавају добробит 
фармских животиња инвестирањем у истраживања.

Компаније ће имати дефинисану политику о добробити 
животиња са циљевима који ће бити обнављани на основу 
годишњих извештаја.

(текст прилагођен од CIWF 2007)

ПОТРОШАЧИ ЖЕЛЕ ДА КУПЕ ХРАНУ ЖИВОТИЊСКОГ 
ПОРЕКЛА ПРОИЗВЕДЕНУ У СКЛАДУ СА ВИСОКИМ 

СТАНДАРДИМА ДОБРОБИТИ

Ми смо се обавезали да обезбедимо највише стандарде добро-
бити животиња у читавом нашем ланцу снабдевање.

извод из политике добробити животиња Marks&Spencer
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