
 
П Р Е Д Л О Г 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
СТОЧАРСТВУ 

Члан 1. 

У Закону о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12), у 
члану 1. став 1. речи: „производња и промет хране биљног порекла за домаће 
животиње” замењују се речима: „производи рибарства; примарна производња 
хране за домаће животиње”.  

Став 2. мења се и гласи: 

„Одредбе овог закона односе се на следеће животиње: говеда; биволе; 
овце; козе; коње; магарце; свиње; живину; крзнашице; куниће; пчеле; гајену 
дивљач; рибе и друге водене организме, као и друге животиње које могу да се 
гаје (у даљем тексту: домаће животиње).” 

Члан 2. 

У члану 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) аквакултура јесте гајење риба и других водених организама (у 
даљем тексту: риба) у објектима за аквакултуру;”. 

Тачка 26) брише се.  

После тачке 35) додаје се тачка 35а), која гласи: 

„35а) примарна производња хране за домаће животиње јесте процес 
једноставне физичке обраде примарних пољопривредних производа биљног 
порекла који се обавља на пољопривредном газдинству и обухвата чишћење, 
паковање, складиштење, природно сушење, силирање, мешање примарних 
пољопривредних производа за справљање хране за домаће животиње и свако 
друго руковање примарним пољопривредним производима ради производње 
хране за домаће животиње, укључујући и превоз од места производње до 
објекта на сопственом пољопривредном газдинству;”. 

После тачке 38) додаје се тачка 38а), која гласи: 

„38а) производи рибарства јесу сви производи обухваћени главом три 
и тарифним бројевима 1604 и 1605 у складу са прописом којим се уређује 
усклађивање номенклатуре царинске тарифе;”.  

Тачка 39) мења се и гласи: 

„39) промет производа животињског порекла јесте увоз, извоз, 
транзит, складиштење, продаја, куповина или било какав пренос тих производа 
на трећа лица;”. 

После тачке 51) додаје се тачка 51а), која гласи: 

„51а) фарма дивљачи јесте ограђени или затворени објекат у којем се 
гаји посебном технологијом једна врста дивљачи ради промета производима 
животињског порекла, даље репродукције;”. 

Члан 3. 

У члану 3. став 1. тачка 16) речи: „са приплодним материјалом и” бришу 
се. 
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Члан 4. 

У члану 6. став 1. речи: „које је регистровано у одговарајућем регистру у 
складу са прописима о удружењима” замењују се речима: „у другом 
одговарајућем регистру прописаном законом”.  

Члан 5. 

У члану 7. став 2. тачка 1) после речи: „домаћих животиња” запета и 
речи: „врши контролу производних способности и обележавање домаћих 
животиња” бришу се. 

После тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) врши обележавање домаћих животиња;”. 

У ставу 3. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) у радном односу на неодређено време на пословима гајења 
домаћих животиња најмање једно лице које има стечено високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно које је стекло 
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године из 
области сточарства или зоотехнике, односно на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у 
трајању до три године из области сточарства или зоотехнике;”. 

Члан 6. 

У члану 8. став 1. после речи: „на својој територији” додају се запета и 
речи: „по добијању сагласности главне одгајивачке организације”. 

У ставу 2. тач. 1), 3) и 4) бришу се. 

Тачка 6) мења се и гласи: 

„6) врши линеарну оцену и суперконтролу млечности ради спровођења 
одгајивачког програма.” 

У ставу 3. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) у радном односу на неодређено време на пословима селекције 
домаћих животиња одговарајући број стручњака, а најмање два лица која имају 
стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно која су стекла образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године из области сточарства или зоотехнике, од којих један 
са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање две године на 
пословима селекције домаћих животиња;”.  

Члан 7. 

У члану 9. став 2. после речи: „главна одгајивачка организација” додају 
се запета и речи: „у зависности од врсте, односно расе домаћих животиња”.  

У тачки 3) речи: „контролу производних способности приплодних” 
замењују се речима: „процену приплодне вредности и рангирање”. 

Тач. 4) и 5) бришу се. 

У тачки 6) речи: „израђује план коришћења и дистрибуције” замењују се 
речима: „даје сагласност за коришћење и дистрибуцију”. 

Тачка 8) мења се и гласи:  
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„8) води евиденцију одгајивачких организација и организација са 
посебним овлашћењима које спроводе главни одгајивачки програм;”. 

Тачка 12) мења се и гласи: 

„12) контролише рад на спровођењу одгајивачког програма основне и 
регионалне одгајивачке организације и организација са посебним 
овлашћењима које спроводе главни одгајивачки програм.” 

У ставу 3. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) у радном односу на неодређено време најмање по једно лице за 
вођење главне матичне евиденције за сваку врсту или расу домаћих животиња, 
које има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно које је стекло образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године из области сточарства или зоотехнике;”. 

Члан 8. 

У члану 10. став 1. тачка 3) после речи: „квалитета” додаје се реч: 
„сировог”. 

У тачки 8) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 8) додаје се тачка 9), која гласи: 

„9) дистрибутивни центар за промет репродуктивног материјала.” 

У ставу 4. после речи: „квалитета” додаје се реч: „сировог”. 

После става 9. додају се нови ст. 10. и 11, који гласе:  

„Организација из става 1. тачка 9) овог члана врши складиштење и 
промет сперме домаћих животиња за вештачко осемењавање ради спровођења 
одгајивачког програма. 

Организације са посебним овлашћењима спроводе послoве предвиђене 
главним одгајивачким програмом по добијању сагласности главне одгајивачке 
организације.” 

Досадашњи ст. 10. и 11. који постају ст. 12. и 13. мењају се и гласе: 

„Организације из става 1. тач. 2) до 9) овог члана обављају послове из 
ст. 3. до 10. овог члана ако испуњавају услове у погледу стручног кадра, 
објеката и опреме. 

Министар ближе прописује услове у погледу стручног кадра из става 12. 
овог члана.” 

Члан 9. 

У члану 17. тачка 6) брише се. 

Члан 10. 

У члану 21. став 2. мења се и гласи: 

„Одгајивачки програм из става 1. овог члана мора да испуњава следеће 
услове: 

1) да дефинише назив расе и расне карактеристике за расе укључене у 
одгајивачки програм; 

2) да дефинише одгајивачке циљеве, који у случају установљавања 
главне матичне евиденције за нову расу укључују детаљне услове за 
установљавање нове расе; 
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3) да је у функцији унапређења сточарства тако да се његовим 
спровођењем постижу одгајивачки циљеви и да је обезбеђена контрола 
производних особина, радне способности, као и других особина домаћих 
животиња; 

4) да је обезбеђена довољно велика популација домаћих животиња за 
унапређење расе у складу са њим, односно очување расе где се то сматра 
неопходним; 

5) да су обезбеђени одговарајући организационо-технички услови за 
његово спровођење; 

6) да се примењују одговарајуће методе и начини за утврђивање 
порекла приплодних домаћих животиња и израде педигреа; 

7) да је обезбеђен систем идентификације и регистрације домаћих 
животиња укључених у одгајивачки програм; 

8) да је обезбеђено вођење прописане документације; 

9) да је обезбеђено очување генетске варијабилности и биолошке 
разноврсности у сточарству; 

10) да је обезбеђено спречавање непланског парења у сродству; 

11) да су обезбеђене генетске резерве; 

12) да је обезбеђен систем унутрашње контроле рада над пословима у 
извођењу одгајивачког програма; 

13) да предвиди поделу главне матичне евиденције, уколико постоје 
различити услови за упис домаћих животиња или уколико постоје различите 
процедуре за класирање приплодних домаћих животиња у главној матичној 
евиденцији.” 

Члан 11. 

У члану 22. став 2. брише се. 

Члан 12. 

У називу члана 24. речи: „Стручна контрола над спровођењем” замењују 
се речима: „Контрола спровођења”.  

У члану 24. став 1. речи: „Стручну контролу над спровођењем” замењују 
се речима: „Контролу спровођења”. 

Члан 13. 

У члану 26. став 5. речи: „изузев код копитара где се пуним пореклом 
сматра ако је познато пет генерација предака” замењују се речима: „у 
зависности од услова предвиђених главном матичном евиденцијом”. 

Члан 14. 

У члану 27. ст. 2-5. бришу се. 

Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 2, 3. и 4. 

Члан 15. 

У члану 33. став 2. речи: „Одгајивач, односно извођач вештачког 
осемењавања” замењују се речима: „Извођач вештачког осемењавања, 
односно одгајивач”. 

Став 3. мења се и гласи: 
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„Министар ближе прописује начин вођења евиденције о вештачком 
осемењавању, односно природном парењу, као и садржину потврде из става 2. 
овог члана.” 

Члан 16. 

Назив члана и члан 34. мењају се и гласе: 

„Парење у сродству 

Члан 34. 

Парење у сродству врши се тако да се поштује највећи дозвољени 
коефицијент сродства који је одређен главним одгајивачким програмом за сваку 
врсту и расу домаћих животиња како би се спречило смањење виталности, 
способности преживљавања, плодности и других особина домаћих животиња у 
узастопним генерацијама.” 

Члан 17. 

Члан 35. мења се и гласи: 

„Члан 35. 

Приплодњаци за природно парење морају да испуњавају услове из 
члана 25. став 2. тачка 2) овог закона. 

Одгајивач може да користи приплодњака за природно парење ако има 
матични лист приплодњака, педигре и дозволу за његово коришћење издату од 
главне одгајивачке организације, ако је приплодњак уписан у главну матичну 
евиденцију домаћих животиња и ако се за приплодњака води припусни списак. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, када не постоји довољан број 
квалитетних приплодних домаћих животиња, министар може да дозволи 
коришћење приплодњака и када нису испуњени прописани услови. 

Главним одгајивачким програмом утврђују се услови и начин коришћења 
приплодњака, као и период важења дозволе за коришћење приплодњака за 
природно парење. 

Забрањено је коришћење за приплод мушких грла која нису одабрана за 
приплод, као и мушких грла у тову.” 

Члан 18. 

У члану 36. став 3. речи: „да је” замењују се речима: „ако је”, а речи: „да 
има” замењују се речима: „ако има”. 

Став 5. брише се. 

Досадашњи став 6. који постаје став 5. мења се и гласи: 

„Одабирање приплодњака за вештачко осемењавање врши се по 
потреби, а најмање једанпут годишње од стране комисије из става 3. овог 
члана.”  

Досадашњи став 7. постаје став 6. 

Члан 19. 

У члану 37. став 1. уводна реченица мења се и гласи: 

„Сперма домаћих животиња (у даљем тексту: сперма) може се користити 
и ставити у промет ако:”. 

Тачка 1) мења се и гласи: 
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„1) је добијена у центру за репродукцију животиња и вештачко 
осемењавање;”. 

Члан 20. 

У члану 38. став 2. после речи: „Вештачко осемењавање” додају се речи: 
„у свом стаду”, а речи: „физичко лице” замењују се речју: „одгајивач”. 

Став 3. мења се и гласи:  

„Стручно оспособљавање одгајивача за вештачко осемењавање 
животиња врши се на организованим обукама које спроводи средња школа и 
високообразована установа из области ветеринарске медицине, ветеринарски 
институт, ветеринарски специјалистички завод, односно центар за репродукцију 
животиња и вештачко осемењавање, а према програму који доноси 
Министарство и којим се утврђује садржина и начин спровођења стручног 
оспособљавања. 

Члан 21. 

У члану 42. став 3. мења се и гласи: 

„За спровођење главног одгајивачког програма, центар за репродукцију 
и вештачко осемењавање мора да има у радном односу на неодређено време 
најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно које је стекло образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године из области сточарства 
или зоотехнике и једног ветеринара специјалисту из области репродукције.” 

Члан 22. 

У члану 47. став 1. речи: „врши тестна станица” замењују се речима: 
„врши се”. 

Став 2. брише се. 

Члан 23. 

Назив члана и члан 49. бришу се. 

Члан 24. 

У називу члана 50. реч: „Поштовање” замењује се речју: „Испуњавање”. 

У члану 50. став 1. речи: „поштовање” замењују се речју: „испуњавање”. 

Став 5. брише се. 

Члан 25. 

У члану 51. став 4. брише се. 

Члан 26. 

У члану 55. став 3. брише се. 

Члан 27. 

У члану 60. став 2. речи: „регионална одгајивачка организација” замењују 
се речима: „правно лице регистровано у одговарајућем регистру у складу са 
прописима о удружењима и основано ради остваривања циљева у области 
пчеларства (у даљем тексту: удружење пчелара)”. 

У ставу 3. речи: „регионална одгајивачка организација” замењују се 
речима: „удружење пчелара”. 
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Члан 28. 

У члану 63. став 4. тачка 1) речи: „одгајивачку организацију” замењују се 
речима: „удружење пчелара које се налази на територији јединице локалне 
самоуправе на којој се врши сузбијање комараца авио методом”. 

Члан 29. 

Члан 64. мења се и гласи:  

„Члан 64. 

Интензивно гајење дивљачи из класе сисара и птица може да се обавља 
само на фарми дивљачи. 

Oдгајивач који се бави фармским гајењем дивљачи мора да испуњава 
услове у погледу објеката за гајење дивљачи, одговарајуће опреме за гајење 
одређене врсте дивљачи и стручног кадра. 

Одгајивач који се бави фармским гајењем дивљачи може унети дивљач 
на фарму дивљачи ако има уверење о њеном здравственом стању, у складу са 
прописима којима се уређује ветеринарство.  

Одгајивач који се бави фармским гајењем дивљачи мора да води 
евиденцију о производњи за поједине производне фазе. 

Mинистар ближе прописује услове у погледу објеката, одговарајуће 
опреме и стручног кадра из става 2. овог члана.” 

Члан 30. 

После члана 64. додају се назив члана и члан 64а, који гласе: 

„Уношење дивљачи које нема на територији Републике Србије 

Члан 64а 

Уношење дивљачи које нема на територији Републике Србије на фарму 
дивљачи врши се на основу дозволе министра надлежног за послове заштите 
животне средине.” 

Члан 31. 

Члан 65. мења се и гласи: 

„Члан 65. 

Аквакултура може да се обавља само у објектима за аквакултуру. 

Објекти за аквакултуру, у смислу овог закона, су рибњак, полурибњак, 
кавез, ограђени или преграђени делови риболовне воде и други објекти који 
служе за гајење риба.  

Рибњак је ограничена, од природних токова одвојена водена површина у 
којој се гаји риба, а који се може пунити водом, односно потпуно испразнити. 

Полурибњак је ограничена, од природних токова одвојена водена 
површина у којој се гаји риба, а који се не може пунити водом, односно потпуно 
испразнити.  

Кавез је ограђени простор постављен у води за потребе гајења риба. 

Ограђени или преграђени делови риболовне воде су ограђени или 
преграђени природни (потоци, реке, рукавци) или вештачки токови (канали), 
језера, баре, вештачке акумулације, други антропогени водени екосистеми, 
односно други системи који служе за гајење риба.  
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Други објекти за гајење риба су базени за гајење риба изграђени од 
различитих материјала, различитих облика који служе за гајење риба.  

Одгајивач који се бави аквакултуром може унети рибу у објекат ако има 
уверење о њеном здравственом стању, у складу са прописима којима се 
уређује ветеринарство.  

Одгајивач који се бави аквакултуром мора да води евиденцију о 
производњи за поједине производне фазе. 

Oдгајивач који се бави аквакултуром мора да испуни услове у погледу 
објеката из става 2. овог члана, одговарајуће опреме и стручног кадра. 

Mинистар ближе прописује услове у погледу објеката, опреме и стручног 
кадра из става 10. овог члана.” 

Члан 32. 

После члана 66. додају се назив члана и члан 66а, поглавље IXa 
ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА и назив члана и члан 66б, који гласе: 

„Посебни услови за лов рибе 

Члан 66а 

У објектима за аквакултуру могу да се лове рибе које имају величину 
мању од величине прописане у складу са законом којим се уређује заштита и 
одрживо коришћење рибљег фонда, као и за време ловостаја. 

IXa ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА 

Међународна потврда (сертификат) 

Члан 66б 

Производи рибарства могу се увозити, извозити и бити у транзиту ако их, 
поред услова прописаних законом којим се уређује ветеринарство, прати и 
међународна потврда (сертификат) о улову, која мора да буде оригинална и 
издата од стране надлежног органа земље порекла. 

Производе рибарства који се извозе, поред докумената из става 1. овог 
члана, прати и:  

1) међународна потврда за реекспорт (сертификат за реекспорт) 
издата од стране надлежног органа земље која није земља порекла, а на чијој 
територији је производ рибарства увезен, складиштен, прерађен, односно 
подељен; 

2) потврда да производи рибарства потичу од улова за који је издата 
међународна потврда (сертификат) о улову, коју издаје надлежни ветеринарски 
инспектор. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, за одређене производе рибарства 
нису потребне потврде из ст. 1. и 2. овог члана. 

Министарство води евиденцију о потврдама из ст. 1. и 2. овог члана. 

Министар ближе прописује образац међународне потврде (сертификата) 
о улову, образац међународне потврде за реекспорт (сертификат за реекспорт) 
и образац потврде да су производи рибарства у складу са међународном 
потврдом (сертификатом) о улову, начин вођења евиденције из става 4. овог 
члана, као и листу производа рибарства за које нису потребне потврде из ст. 1. 
и 2. овог члана.” 
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Члан 33. 

У члану 69. став 2. мења се и гласи: 

„Министар ближе прописује листу аутохтоних раса и угрожених 
аутохтоних раса домаћих животиња, која садржи и критеријуме за утврђивање 
угрожености расе.” 

У ставу 4. речи: „Аутохтоне расе” замењују се речима: „Одгајивачи 
аутохтоних раса”, а после речи: „Регистар” додаје се реч: „одгајивача”. 

У ст. 5, 6. и 8. после речи: „Регистар” додаје се реч: „одгајивача”. 

Став 9. мења се и гласи: 

„Министар ближе прописује услове у погледу гајења и промета 
аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржину и начин вођења Регистра 
одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња.” 

Члан 34. 

Назив поглавља XI. мења се и гласи:  

„XI. ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ И 
ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА” 

Члан 35. 

Назив члана и члан 72. мењају се и гласе: 

„Примарна производња хране за домаће животиње 

Члан 72. 

Примарна производња хране за домаће животиње обавља се у складу 
са законом којим се уређује безбедност хране и прописима донетим на основу 
тог закона.”  

Члан 36. 

Називи чланова и чл. 73. и 74. бришу се. 

Члан 37. 

У члану 75. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Производи животињског порекла, у смислу овог закона, јесу: живе 
домаће животиње; приплодни материјал; месо у облику трупова и полутки; 
изнутрице; кожа; крзно; длаке; вуна; перје; сирово млеко; јаја; мед; млеч; други 
делови тела и споредни производи (стајњак и осока), осим производа 
рибарства. 

Промет производа животињског порекла врши се ако су испуњени 
прописани услови о квалитету производа животињског порекла.” 

Став 4. мења се и гласи: 

„Министар прописује услове у погледу квалитета, начина оцене 
квалитета производа животињског порекла, као и неопходну опрему за 
утврђивање квалитета производа животињског порекла.” 

Члан 38. 

У члану 76. став 1. речи: „смотрама, изложбама,” и речи: „матични лист,” 
бришу се. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
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„Квалитетна приплодна домаћа животиња излаже се на смотрама и 
изложбама ако је обележена на прописан начин и ако је прати матични лист и 
уверење о здравственом стању животиње.” 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

Члан 39. 

У члану 82. став 2. у уводној реченици речи: „Средства за спровођење 
послова у сточарству обезбеђују се од:” замењују се речима: „За обављање 
послова у сточарству плаћају се следеће таксе:”. 

У ст. 2. и 3. реч: „накнада” у одређеном падежу замењује се речју: „такса” 
у одговарајућем падежу. 

Члан 40. 

Члан 83. мења се и гласи: 

„Члан 83. 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа 
донетих на основу овог закона врши Министарство преко пољопривредног, 
односно граничног ветеринарског инспектора. 

Послове пољопривредног инспектора може да обавља лице које има 
стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно које је стекло образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године из области сточарства или зоотехнике са положеним 
државним стручним испитом и са најмање три године радног искуства. 

Послове граничног ветеринарског инспектора може да обавља лице које 
испуњава услове у складу са законом којим се уређује ветеринарство.” 

Члан 41. 

У члану 84. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„У обављању послова инспекцијског надзора гранични ветеринарски 
инспектор има прописану службену легитимацију и службено одело у складу са 
законом којим се уређује ветеринарство.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 42. 

У називу члана 85. после речи: „инспектора” додају се речи: „и граничног 
ветеринарског инспектора”. 

У члану 85. тачка 5) речи: „став 10.” замењују се речима: „став 12.”. 

У тачки 22) речи: „физичко лице које обавља вештачко осемењавање” 
замењују се речима: „одгајивач који обавља вештачко осемењавање у свом 
стаду”. 

У тачки 23) речи: „став 4.” замењују се речима: „став 5.”. 

Тачка 29) брише се. 

У тачки 30) реч: „поштовање” замењује се речју: „испуњавање”. 

Тачка 35) брише се. 

После тачке 39) додају се тач. 39а) и 39б), које гласе: 
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„39а) да ли се интензивно гајење дивљачи из класе сисара и птица 
обавља у складу са одредбама члана 64. овог закона; 

39б) да ли је дивљач које нема на територији Републике Србије унета 
на фарму дивљачи на основу дозволе министра надлежног за послове заштите 
животне средине;”. 

Тачка 43) мења се и гласи: 

„43) да ли су одгајивачи аутохтоних раса домаћих животиња уписани у 
Регистар одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња;”. 

Тач. 47)-50) бришу се. 

Тачка 51) мења се и гласи:  

„51) да ли се промет производима животињског порекла врши ако су 
испуњени прописани услови о квалитету;”. 

У тачки 52) речи: „чланом 75.” замењују се речима: „чланом 76.”. 

После става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„У вршењу послова инспекцијског надзора, гранични ветеринарски 
инспектор има право и дужност да проверава: 

1) да ли производе рибарства при увозу, извозу и транзиту прате 
прописане потврде у складу са чланом 66б ст. 1. и 2. овог закона, осим за 
производе рибарства за које нису потребне ове потврде; 

2) извршавање мера по овом закону.” 

Члан 43. 

У називу члана 86. после речи: „инспектор” додају се речи: „и гранични 
ветеринарски инспектор”. 

У члану 86. став 1. у уводној реченици после речи: „из члана 85.” додају 
се речи: „став 1.”.  

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„У вршењу послова из члана 85. став 2. овог закона гранични 
ветеринарски инспектор може да: 

1) забрани увоз, извоз и транзит производа рибарства ако их не прати 
прате прописане потврде у складу са чланом 66б ст. 1. и 2. овог закона, осим за 
производе рибарства за које нису потребне ове потврде; 

2) нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим 
законом.” 

Досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и гласи: 

„Мере из ст. 1. и 2. овог члана пољопривредни инспектор, односно 
гранични ветеринарски инспектор утврђује решењем.” 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „из става 2.” замењују 
се речима: „из става 3.”, а после речи: „инспектора” додају се запета и речи: 
„односно граничног ветеринарског инспектора”. 

Члан 44. 

У члану 87. став 1. после речи: „организација са посебним 
овлашћењима,” додају се речи: „извођач вештачког осемењавања,”. 
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Члан 45. 

У члану 88. став 1. после речи: „инспектора” додају се запета и речи: 
„односно граничног ветеринарског инспектора”. 

Члан 46. 

У члану 89. став 1. тачка 4) речи: „члана 10. став 10.” замењују се 
речима: „члана 10. став 12.”. 

Члан 47. 

У члану 90. тачка 13) мења се и гласи : 

„13) користи приплодњаке за природно парење а не испуњава прописане 
услове, осим ако има дозволу министра за коришћење приплодњака и када 
нису испуњени прописани услови (члан 35. ст. 1-4);”.  

После тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи: 

„13а) користи за приплод мушка грла која нису одабрана за приплод, 
као и мушка грла у тову (члан 35. став 5);”. 

У тачки 16) речи: „став 4.” замењују се речима: „став 5.”. 

Тачка 25) брише се. 

У тачки 26) речи: „не поштује” замењују се речима: „не испуњава”. 

Тачка 37) мења се и гласи: 

„37) обавља интензивно гајење дивљачи из класе сисара и птица 
супротно одредбама члана 64. овог закона;”. 

После тачке 37) додаје се тачка 37а), која гласи: 

„37а) врши уношење дивљачи које нема на територији Републике 
Србије на фарму дивљачи без дозволе надлежног министра (члан 64а);”. 

Тач. 44)-47) бришу се. 

У тачки 48) речи: „производи ” замењује се речима: „ставља у промет 
производе”. 

У тачки 53) после речи: „инспектора” додају се запета и речи: „односно 
граничног ветеринарског инспектора”. 

Члан 48. 

Члан 91. мења се и гласи: 

„Члан 91. 

Новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 
предузетник ако учини радње из члана 89. став 1. тачка 5) и члана 90. став 1. 
тач. 3), 11), 12), 13), 13а), 16), 17), 20), 22), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 
34), 36), 37), 37а), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 48), 49), 51), 52) и 53) овог закона.” 

Члан 49. 

У члану 92. став 2. мења се и гласи: 

Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко 
лице ако учини радње из члана 90. став 1. тач. 3), 11), 12), 13), 13а), 20), 22), 
26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 36), 37), 37а), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 
48), 49), 51), 52) и 53) овог закона. 
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Рок за усклађивање пословања 

Члан 50. 

Правна лица и предузетници који обављају послове у области 
сточарства дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона 
најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Преузимање регистра 

Члан 51. 

Регистар аутохтоних раса домаћих животиња установљен Законом о 
сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12) наставља да се води као 
Регистар одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња, у складу са овим 
законом.  

Примена подзаконских прописа 

Члан 52. 

До доношења прописа на основу овлашћења из овог закона 
примењиваће се: 

1) Правилник о начину вођења евиденције и садржини потврде о 
вештачком осемењавању, односно природном парењу („Службени гласник РС”, 
број 30/14); 

2) Правилник о Листи генетских резерви домаћих животиња, начину 
очувања генетских резерви домаћих животиња, као и о Листи аутохтоних раса 
домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса („Службени гласник РС”, број 
38/10); 

3) Правилник о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса 
домаћих животиња, као и садржини и начину вођења Регистра аутохтоних раса 
домаћих животиња („Службени гласник РС”, број 56/10); 

4) Правилник о условима у погледу објеката и опреме које морају 
испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним 
овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају 
испуњавати организације са посебним овлашћењима („Службени гласник РС”, 
број 103/09). 

Ступање на снагу закона 

Члан 53. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 
 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 6) 
Устава Републике Србије којим је, између осталог, утврђено да Република 
Србија уређује систем обављања појединих привредних и других делатности. 
 
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  
 
 Разлози за доношење овог закона представљају потребу заустављања 
даљег пада сточарске производње, а имајући у виду чињеницу да се данашње 
стање сточарства у Републици Србији и њени потенцијали за развој значајно 
разликују.  

Конкретно, број говеда је у периоду од 2007. године до 2013. године 
смањен за готово 200 хиљада (17 %), а још је драстичнији пад када говоримо о 
броју приплодних грла, који је у истом периоду смањен за 25 %. Укупан број 
свиња је у наведеном периоду смањен за преко 850 хиљада (20 %), док је број 
приплодних грла смањен за око 80 %. Све то је резултирало и смањењем 
производње говеђег меса за 30 % у последњих пет година, док је производња 
млека у истом периоду смањена у мањем обиму (бележи се смањење између 3 
% и 4 %). Производња свињског меса је у односу на 2007. годину у 2013. години 
смањена за нешто мање од 14 %. Као најбитнији разлози пада бројног стања 
гајених домаћих животиња су престанак рада великог броја предузећа и 
задруга у овој области, које су биле носиоци производње, као и смањење броја 
сеоског становништва и неорганизованости произвођача приликом наступа на 
тржишту. Смањење производње ових најзначајнијих сточарских производа би 
било и веће, да се не унапређују производне особине домаћих животиња. 
 Заустављање пада производње може се обезбедити само ако се 
настави са сталним радом на унапређењу генетског потенцијала домаћих 
животиња и унапређења њихових производних карактеристика. На тај начин се 
повећава конкурентност примарних пољопривредних произвођача и стварају 
услови за њихов јачи наступ на све отворенијем домаћем, као и међународном 
тржишту. Неопходно је обезбедити да наши примарни произвођачи имају што 
већи приступ информацијама које су битне за унапређење производње, као и 
да производи сточарства које они производе буду упоредиви по квалитету са 
онима из ЕУ земаља, а што овим изменама и допунама закона жели да се 
постигне.  
 С обзиром да се пред Републику Србију у процесу придруживања ЕУ 
постављају захтеви које морају да испуне сви произвођачи на ЕУ тржишту кроз 
овај закон је неопходно прописати и производе рибарства који се у промету 
могу наћи само уз испуњење одређених захтева у погледу међународних 
потврда (сертификата) о улову, што постаје све битнија ставка на 
међународном нивоу, јер је риболовни фонд у морима и океанима неопходно 
очувати и спречити нелегалан, непријављен и нерегулисан риболов. 
 Даље уређивање ове гране пољопривреде - сточарства, врши се ради 
олакшавања унутрашње и спољне трговине у области пољопривреде, као и 
ради обезбеђивања квалитетних и здравствено исправних сточарских 
производа с циљем заштите животиња и заштите потрошача уопште. Тиме се 
уједно испуњавају очекивања потрошача у погледу високих стандарда и 
здравствене исправности прехрамбених производа животињског порекла. 
 Прихватање и усаглашавање јединствених стандарда, смерница и 
препорука, које су развиле међународне организације, омогућава агресивнији, 
бржи, приступ светском пољопривредном тржишту. Јединствена правила у 
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Европској унији су предуслови за остваривање високог нивоа производње у 
сточарству, као и остваривање могућности за поређење грла која потичу из 
различитих земаља и утврђивање њихове приплодне вредности ради ширења 
позитивних ефеката селекције у широј популацији. 
 У том контексту, доношење овог закона произлази из потребе повећања 
обима примарне пољопривредне производње, кроз унапређење расног састава 
приплодних домаћих животиња уз правилну контролу њихових производних 
особина. Овим законом се унапређује постојеће стање у сточарству, кроз 
правилно повезивање свих субјеката укључених у сточарску производњу с 
циљем што ефикаснијег реализовања одгајивачких програма и достизања 
виших производних резултата. 
 Такође, процес развоја сточарства диктира потребу за усавршавањем и 
изменама и допунама овог прописа, како би се подржао даљи развој ове гране 
пољопривредне производње. 
 
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  
 

Чланом 1. прописано је да се овим законом, између осталог, уређују и 
производи рибарства, као и примарна производња хране за домаће животиње. 
Такође, прописано је да се одредбе овог закона односе на све зоотехничке 
поступке прописане овим законом за наведене домаће животиње.  
 Чланом 2. прецизирани су поједини изрази коришћени у овом закону. 
 Чланом 3. извршено је усклађивање са коришћеном терминологијом 
прописаном у овом закону. 
 Чланом 4. прописано је да послове у сточарству обавља правно лице 
које је регистровано у Регистру привредних субјеката, односно другом 
одговарајућем регистру прописаном законом. Наиме, у примени Закона о 
сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12) дошло је до потребе 
проширења правних субјеката који би обављали послове у сточарству.  
 Чланом 5. промењени су послови основне одгајивачке организације које 
обавља у спровођењу основног одгајивачког програма, ради ефикаснијег 
спровођења одгајивачког програма. Такође, извршено је усклађивање са 
прописима којим се уређује високо образовање у погледу стручног кадра. 

Чланом 6. прописано је да регионална одгајивачка организација 
спроводи главни одгајивачки програм на својој територији по добијању 
сагласности главне одгајивачке организације. С обзиром на то да је овим 
законом проширен број привредних субјеката који могу да обављају, између 
осталог, и послове регионалне одгајивачке организације, неопходно је да се 
прате послови које ће спроводити. Промењени су послови регионалне 
одгајивачке организације које обавља у спровођењу главног одгајивачког 
програма ради ефикаснијег спровођења одгајивачког програма. Такође, 
извршено је усклађивање са прописима којим се уређује високо образовање у 
погледу стручног кадра. 

Чланом 7. прописано је да главна одгајивачка организација може у 
зависности од врсте, односно расе домаћих животиња да спроводи главни 
одгајивачки програм. Промењени су послови главне одгајивачке организације 
које обавља у спровођењу главног одгајивачког програма, ради ефикаснијег 
спровођења одгајивачког програма. Такође, извршено је усклађивање са 
прописима којим се уређује високо образовање у погледу стручног кадра. 
 Чланом 8. извршено је усклађивање са Законом о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) да одобрени дистрибутивни 
центри за промет репродуктивног материјала могу да обављају послове 
складиштења и промета, у конкретном случају, сперме домаћих животиња за 
вештачко осемењавање, ради спровођења одгајивачког програма. Такође, 
прописано је да организације с посебним овлашћењима спроводи послoве 



16 

предвиђене главним одгајивачким програмом по добијању сагласности главне 
одгајивачке организације. 
 Чланом 9. прописано је да се бришу мере спровођења циљева из 
одгајивачког програма које се односе на контролисано размножавање домаћих 
животиња с циљем усклађивање са пословима предвиђеним одгајивачким 
програмима. 
 Чланом 10. прописани су услови које мора да испуни главни одгајивачки 
програм ради усклађивања са ЕУ законодавством. 
 Чланом 11. брисано је овлашћење за доношење подзаконског акта, с 
обзиром на то да се исти утврђује главним одгајивачким програмом.  
 Чланом 12. извршено је језичко усклађивање. 
 Чланом 13. прописано је да се под пуним пореклом квалитетне домаће 
животиње сматра ако су познате две или више генерација предака у зависности 
од услова предвиђених главном матичном евиденцијом. 

Чланом 14. брисане су одредбе којима је било уређено које врсте, 
односно расе домаћих животиња се уписују у прописану матичну евиденцију, 
односно регистар, с обзиром на то да је поновљено наведено у првом ставу. 
 Чланом 15. извршено је језичко усклађивање. 
 Чланом 16. уређено је парење у сродству. 
 Чланом 17. прописани су услови за природно парење приплодњака. 
 Чланом 18. прописани су услови за вештачко парење приплодњака и 
уређено је да се одабирање приплодњака за вештачко осемењавање врши по 
потреби, а најмање једанпут годишње од стране комисије за годишњи преглед 
центара за репродукцију животиња и вештачко осемењавање, а коју образује 
министар. 
 Чланом 19. извршено је усклађивање у складу са изменама 
предложеним у овом закону. 
 Чланом 20. прописано је да вештачко осемењавање може да обавља у 
свом стаду одгајивач на основу уговора о сарадњи са извођачем вештачког 
осемењавања ако је стручно оспособљено за извођење вештачког осмењавања 
и ако поседује средњу стручну спрему пољопривредног или ветеринарског 
смера. Такође, уређено је да се стручно оспособљавање одгајивача врши на 
организованим обукама које спроводи средња школа и високообразована 
установа из области ветеринарске медицине, ветеринарски институт, 
ветеринарски специјалистички завод, односно центар за репродукцију 
животиња и вештачко осемењавање, а према програму који доноси 
Министарство и којим се утврђује садржина и начин спровођења стручног 
оспособљавања. 

Чланом 21. извршено је усклађивање са прописима којим се уређује 
високо образовање у погледу стручног кадра.  

Чланом 22. прописано је да се тестирање производних способности 
домаћих животиња врши у складу са главним одгајивачким програмом, на 
начин којим се обезбеђује међународна мерљивост добијених резултата.  
 Чланом 23. брисане су одредбе које се односе на врсте гајења домаћих 
животиња.  

Чланом 24. извршено је језичко усклађивање и брисан је правни основ за 
доношење подзаконског акта, с обзиром на то да је област исхране и неге 
животиња, а самим тим и домаћих животиња, уређена другим законима. 
 Чл. 25. и 26. брисани су правни основи за доношење подзаконског акта, с 
обзиром на то да је материја која би била прописана овим подзаконским актима 
уређена другим законима.  
 Чл. 27. и 28. прописују да Регистар пчелиње паше и фенолошку карту 
води удружење пчелара, као и да се удружење пчелара обавештава приликом 
намере употребе средстава за сузбијање комараца авио методом, отровних за 
пчеле за време пчелиње паше.  
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Чланом 29. прописани су услови за гајење дивљачи на фарми дивљачи. 
Чланом 30. прописани су услови за уношење дивљачи којих нема на 

територији Републике Србије на фарму дивљачи. 
Чланом 31. прописани су услови за аквакултуру у објектима за 

аквакултуру.  
 Чланом 32. прописани су посебни услови за лов рибе у објектима за 
аквакултуру. Такође, прописано је да се додаје нова глава која се односи на 
производе рибарства, односно међународну потврду (сертификат). У вези са 
тим, производе рибарства у увозу, извозу и транзиту прати међународна 
потврда (сертификат) о улову, као и да при извозу производе рибарства прати и 
међународна потврда за реекспорт (сертификат за реекспорт) и потврда да 
производи рибарства потичу од улова за који је издата међународна потврда 
(сертификат) о улову. Наиме, наведене потврде потврђују да производи 
рибарства потичу из улова који је легалан, пријављен и регулисан у 
међународном промету. Прописано је да министарство води евиденцију о 
наведеним потврдама. Такође, за одређене производе рибарства, чију листу 
утврђује министар, нису неопходне наведене потврде, а у складу Уредбом ЕУ 
1005/2008 којом је установљен систем утврђивања, спречавања, одвраћања и 
елиминисања нелегалног риболова. 
 Чланом 33. прописано је да се води Регистар одгајивача аутохтоних раса 
домаћих животиња. 
 Чл. 34-37. уређени су примарна производња хране и производи 
животињског порекла. Примарна производња хране за домаће животиње 
обавља се у складу са законом којим се уређује безбедност хране и прописима 
донетим на основу тог закона и у складу са тим су брисане одредбе о 
производњи хране биљног порекла за домаће животиње. Такође, извршено је 
усклађивање дефиниције производа животињског порекла са терминологијом 
прописаном у овом закону и уређен је услов за њихово стављање у промет.  
 Чланом 38. прописани су услови за промет приплодним домаћим 
животињама.  
 Чланом 39. извршено је усклађивање терминологије са прописима који 
уређују област финансија, односно реч „накнада” замењена је речју „такса”. 
 Чл. 40-45. прописан је надзор. Измене и допуне овог законом створиле 
су основ да надзор врши и гранични ветеринарски инспектор. Такође, 
усклађена су права и дужности, као и овлашћења пољопривредног инспектора 
са изменама и допунама овог закона, односно прописана су права и дужности, 
односно овлашћења за граничног ветеринарског инспектора. 

Чл. 46-49. измењене су казнене одредбе у складу са извршеним 
изменама и допунама овог закона. 

Чл. 50-53. уређене су прелазне и завршне одредбе. 
 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА  
       ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  
 

 За спровођење Закона о изменама и допунама Закона о сточарству у 
2015. години није потребно обезбедити додатна средства у буџету Републике 
Србије. 
 Средства за спровођење овог закона у  2015. години обезбеђена су 
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, у оквиру Раздела 23 – 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.0 – 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Програм 0103 – 
Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју, Функција 420 – 
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0004 
– Посебни подстицаји у пољопривреди, Економска класификација 451 – 
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Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, која укупно 
износе 530.000.000 динара. 
 Укупна средства са наведене Економске класификације у износу од 
530.000.000 динара расподељена су на основу Уредбе о расподели подстицаја 
у пољопривреди и руралном развоју у 2015. години („Службени гласник РС”, 
број 19/15) у одговарајућим укупним износима, за одређене врсте подстицаја.  
 У складу са наведеном уредбом од укупног износа од 530.000.000 
динара који је опредељен за посебне подстицаје, средства у износу од 
130.000.000 динара обезбеђена су ради остваривања одгајивачких циљева у 
сточарству и из тих средстава ће се финансирати реализација одгајивачког 
програма у сточарству у 2015. години, који се спроводи у складу са овим 
законом. 
 За спровођење овог закона у 2016. години средства су обезбеђена 
Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, у висини од 130.000.000 
динара a у оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине, Глава 23.10 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 - 
Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју,  Функција 420 - 
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0006 
-  Посебни подстицаји у пољопривреди, Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, која укупно 
износе 233.000.000 динара и која ће се уредбом којом се уређује расподела 
подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2016. годину расподелити за 
одређене врсте подстицаја, односно конкретне врсте подстицаја.   
 Средства за 2017. годину биће опредељења у оквиру лимита на разделу 
министарства надлежног за послове пољопривреде. 
  
 V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ 

     ПОСТУПКУ 
 

Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се због наступања 
околности које нису могле да се предвиде, а које се односе на чињеницу да је 
његово доношење директно везано за испуњење међународних обавеза и 
усклађивање прописа са прописима Европске уније, које се односе на контролу 
нелегалног, непријављеног и нерегулисаног риболова. Овим законским 
решењем спречава се забрана извоза производа рибарства из Републике 
Србије, односно непоштовањем међународних обавеза у овој области довело 
би до немогућности пласирања производа рибарства на међународно тржиште 
и настанка трошкова привредним субјектима (губитак профита).  

У случају неиспуњења наведених захтева Република Србија би била 
стављена на листу земаља које не сарађују на превенцији нелегалног, 
непријављеног и нерегулисаног риболова, те се из овог разлога предлаже се да 
се овај закон донесе по хитном поступку у складу са одредбом члана 167. 
Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12-пречишћен 
текст). 

 
VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА   СНАГУ 

ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ 
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 

 
Предлаже се да овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” из разлога што је 
неопходно да се што пре почне са успостављањем система за контролу 
нелегалног, непријављеног и нерегулисаног риболова, односно како би се 
спречило наступање последица које би се односиле на забрану извоза 
производа рибарства из Републике Србије. Такође, с обзиром на обавезу 
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усклађивања са прописима ЕУ у оквиру Преговарачке групе 13 Рибарство, овим 
законом би се постигао значајнији напредак у процесу преговора у оквиру ове 
преговарачке групе.  

Из наведених разлога стекли су се услови за раније ступање на снагу 
овог закона, а у складу са чланом 196. став 4. Устава Републике Србије, према 
коме закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана 
објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито 
оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења. 
 
 
 

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О СТОЧАРСТВУ 
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
I .  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Предмет уређења 

Члан 1. 
Овим законом уређују се: циљеви у сточарству; субјекти у сточарству и 

њихови организациони облици; одгајивачки циљеви и спровођење одгајивачких 
програма; контрола продуктивности и очување особина домаћих животиња; 
гајење домаћих животиња; гајење пчела; аквакултура; гајење дивљачи; 
очување генетских резерви домаћих животиња и биолошке разноврсности у 
сточарству; производња и промет хране биљног порекла за домаће животиње 
ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА; ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ 
ЖИВОТИЊЕ и производи животињског порекла; промет приплодним 
материјалом, као и друга питања од значаја за сточарство. 

Одредбе овог закона односе се на гајење: говеда, бивола, оваца, коза, 
коња, магараца, свиња, живине, крзнашица, кунића, пчела, гајење дивљачи, 
риба и других водених организама и других гајених животиња (у даљем тексту: 
домаће животиње). 

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА ОДНОСЕ СЕ НА СЛЕДЕЋЕ ЖИВОТИЊЕ: 
ГОВЕДА, БИВОЛЕ, ОВЦЕ, КОЗЕ, КОЊЕ, МАГАРЦЕ, СВИЊЕ, ЖИВИНУ, 
КРЗНАШИЦЕ, КУНИЋЕ, ПЧЕЛЕ, ГАЈЕНУ ДИВЉАЧ, РИБЕ И ДРУГЕ ВОДЕНЕ 
ОРГАНИЗМЕ, КАО И ДРУГЕ ЖИВОТИЊЕ КОЈЕ МОГУ ДА СЕ ГАЈЕ (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ). 

 
Значење појединих израза 

Члан 2. 
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 
1) аквакултура подразумева гајење риба, млађи и оплођене икре, као и 

осталих водених организама у објектима за њихово гајење и кавезима; 
1) АКВАКУЛТУРА ЈЕСТЕ ГАЈЕЊЕ РИБА И ДРУГИХ ВОДЕНИХ 

ОРГАНИЗАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: РИБА) У ОБЈЕКТИМА ЗА АКВАКУЛТУРУ; 
2) гајење дивљачи подразумева гајење дивљачи у објектима и 

ограђеним просторима у циљу производње меса и насељавања ловишта; 
3) аутохтоне расе домаћих животиња јесу расе које су настале на 

подручју Републике Србије; 
4) банка гена јесте контролисано гајење домаћих животиња, односно 

чување генетског материјала у циљу очувања биолошке разноврсности 
домаћих животиња; 

5) биолошка разноврсност у сточарству јесте део укупне разноврсности 
живих организама која се односи на сточарство; 

6) биотехнологија у сточарству подразумева све дозвољене 
биотехнолошке методе, односно поступке при гајењу домаћих животиња; 
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7) биолошки и генетски тестови јесу поступци за утврђивање 
учесталости одређених гена и изводе се у складу са прописима, као и 
одгајивачким програмима; 

8) власник домаћих животиња јесте правно или физичко лице у чијем је 
власништву домаћа животиња; 

9) вештачко осемењавање је правовремено, инструментално уношење 
сперме у женске полне органе у циљу оплођења и обавља се као стручни 
поступак у сточарству; 

10) врста домаће животиње обухвата све животиње истог рода које су 
сличне или сличних морфолошких и физиолошких особина и које међусобно 
парене дају неограничено плодно потомство; 

11) гајење домаћих животиња јесте скуп генетских и зоотехничких 
поступака у циљу испољавања производног потенцијала животиња; 

12) генетска резерва домаћих животиња јесте минималан број 
животиња оба пола, доза сперме, јајних ћелија, ембриона или соматских 
ћелија, који морају бити на залихама у складу са одгајивачким програмом; 

13) генетска варијабилност јесте разноврсност гена унутар популације; 
14) генетски материјал обухвата приплодне животиње оба пола, 

сперму, јајне ћелије, ембрионе или соматске ћелије; 
15) главна матична евиденција јесте одговарајућа евиденција, датотека, 

електронски или други писани документ у коме су уписана квалитетна 
приплодна грла по врстама и расама која испуњавају услове прописане 
главним одгајивачким програмом и при упису у ову евиденцију добијају главни 
матични број;  

16) добра одгајивачка пракса јесте гајење домаћих животиња на начин 
који омогућава добробит животиња, очување плодности земљишта уз 
уважавање природних карактеристика пољопривредног подручја, у складу са 
начелима трајног развоја, као и добијање здравствено безбедних сточарских 
производа; 

17) еколошки норматив јесте дозвољено присуство домаћих животиња 
на одређеном подручју при њиховом гајењу, у циљу заштите животне средине; 

18) етолошки норматив подразумева испуњавање минимума услова 
домаћим животињима ради омогућавања њихове добробити и 
карактеристичног понашања; 

19) зоотехнички документи јесу исправе о приплодном материјалу које 
издаје главна одгајивачка организација у складу са главним одгајивачким 
програмом; 

20) зоохигијенски норматив подразумева испуњавање минимума услова 
за гајење домаћих животиња; 

21) контролисано размножавање домаћих животиња јесте 
осемењавање спермом квалитетних мушких приплодних грла и пресађивање 
оплођене јајне ћелије, природно парење квалитетним, односно одабраним 
мушким приплодним грлима, природно и вештачко лежење живине и природно 
и вештачко осемењавање пчела; 

22) линија домаћих животиња јесте група сродних домаћих животиња 
унутар расе која се по својим особинама истиче у односу на остале домаће 
животиње исте расе; 

23) матична евиденција јесте књига, датотека, електронски или други 
писани документ у који се уписују квалитетна приплодна и приплодна грла, ради 
прикупљања података о пореклу, производним и другим особинама; 

24) матица риба јесте полно зрела риба, без обзира на пол; 
25) обележавање домаћих животиња јесте поступак означавања 

домаћих животиња на трајан начин, ради идентификације, регистрације и 
прикупљање свих података у јединствен информациони систем; 
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26) објекат за аквакултуру јесте рибњак и други објекат на 
пољопривредном или другом земљишту који се користи за аквакултуру, а може 
бити топловодни или хладноводни;  

27) објекат за гајење дивљачи представља ограђени простор на 
пољопривредном или другом земљишту са пратећим објектима намењеним за 
гајење и репродукцију дивљачи; 

28) одгајивач је правно лице, предузетник или физичко лице које је 
власник домаће животиње, односно лице које има право чувања, гајења, 
транспорта и коришћења домаће животиње; 

29) одгајивачка организација јесте правно лице чији је основни циљ 
генетско унапређење домаће животиње спровођењем одгајивачког програма; 

30) одгајивачки програм обухвата прописане методе и услове за гајење 
домаћих животиња одређене врсте и расе; 

31) парење у сродству јесте парење домаћих животиња које имају 
познатог заједничког претка; 

32) педигре јесте документ о пореклу и производним особинама 
квалитетне приплодне домаће животиње; 

33) плоткиња јесте уматичена приплодна домаћа животиња женског 
пола чија се приплодна вредност утврђује на основу прикупљених података о 
пореклу, производним и другим особинама; 

34) подручје за селекцију пчела и матица јесте територија на којој важе 
посебни услови за држање и гајење пчела;  

35) пољопривредно газдинство јесте производна јединица на којој 
правна лица, предузетници и физичка лица обављају сточарску производњу; 

35А) ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ 
ЈЕСТЕ ПРОЦЕС ЈЕДНОСТАВНЕ ФИЗИЧКЕ ОБРАДЕ ПРИМАРНИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА БИЉНОГ ПОРЕКЛА КОЈИ СЕ ОБАВЉА НА 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ И ОБУХВАТА ЧИШЋЕЊЕ, ПАКОВАЊЕ, 
СКЛАДИШТЕЊЕ, ПРИРОДНО СУШЕЊЕ, СИЛИРАЊЕ, МЕШАЊЕ ПРИМАРНИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА СПРАВЉАЊЕ ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ 
ЖИВОТИЊЕ И СВАКО ДРУГО РУКОВАЊЕ ПРИМАРНИМ 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА РАДИ ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ ЗА 
ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕВОЗ ОД МЕСТА ПРОИЗВОДЊЕ 
ДО ОБЈЕКТА НА СОПСТВЕНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ; 

36) приплодни материјал јесу домаће животиње, јаја за лежење, сперма 
домаћих животиња, јајне ћелије и ембриони, као и матичњаци пчела; 

37) приплодњак јесте оцењена и одабрана домаћа животиња мушког 
пола која испуњава прописане услове из одгајивачког програма; 

38) провенијенца јесте трговачко име за приплодну живину коју је 
селекционер држао у затвореном јату и вршио селекцију током пет генерација. 
Крајњи хибрид такође има то име; 

38А) ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА ЈЕСУ СВИ ПРОИЗВОДИ ОБУХВАЋЕНИ 
ГЛАВОМ ТРИ И ТАРИФНИМ БРОЈЕВИМА 1604 И 1605 У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ УСКЛАЂИВАЊЕ НОМЕНКЛАТУРЕ 
ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ; 

39) промет домаћих животиња, њихових производа и споредних 
производа обухвата увоз, извоз, транзит, складиштење, продају, куповину или 
било какав њихов пренос на трећа лица; 

39) ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ЈЕСТЕ УВОЗ, 
ИЗВОЗ, ТРАНЗИТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ПРОДАЈА, КУПОВИНА ИЛИ БИЛО КАКАВ 
ПРЕНОС ТИХ ПРОИЗВОДА НА ТРЕЋА ЛИЦА; 

40) пчелиња матица јесте једина репродуктивно способна женка у 
пчелињој заједници; 

41) пчелиње друштво јесу медоносне пчеле, матица и трутови 
смештени у кошници са припадајућим саћем током производне сезоне; 



22 

42) пчелињак јесте скуп пчелињих друштава смештених у кошницама 
постављеним на слободном простору, односно у посебно стабилном или 
монтажном објекту, а може бити уграђен и у возило за превоз; 

43) пчелиња паша јесу медоносне биљке са којих пчеле сакупљају 
нектар, полен и смоласте материје; 

44) расе јесу домаће животиње исте врсте сличних морфолошких и 
физиолошких особина; 

45) спаривалиште пчелињих матица јесте место које одговара 
биолошким захтевима за оплодњу матица; 

46) тестирање домаћих животиња јесте примена прописаних метода и 
поступака испитивања испољености појединих особина домаћих животиња; 

47) трансгене животиње јесу животиње код којих је трајно промењен 
њихов геном додавањем, одузимањем или заменом одређених гена, односно 
делова ДНК; 

48) уверење о пореклу јесте документ о познатом пореклу приплодне 
домаће животиње; 

49) увоз приплодног материјала јесте свако уношење квалитетних 
приплодних домаћих животиња, јаја за лежење, сперме домаћих животиња, 
јајних ћелија и ембриона, у циљу спровођења одгајивачког програма на 
територији Републике Србије, осим увоза ради транзита, као и привременог 
увоза приплодних животиња ради такмичења, изложби и др.; 

50) упоредни тест (контролно тестирање) јесте одабрани начин 
упоређивања неких особина различитих раса, сојева, линија, мелеза или 
хибрида домаћих животиња, хране, додатака храни, опреме и др.; 

51) условно грло јесте прописана јединица за поређење међу врстама и 
категоријама домаћих животиња; 

51А) ФАРМА ДИВЉАЧИ ЈЕСТЕ ОГРАЂЕНИ ИЛИ ЗАТВОРЕНИ ОБЈЕКАТ 
У КОЈЕМ СЕ ГАЈИ ПОСЕБНОМ ТЕХНОЛОГИЈОМ ЈЕДНА ВРСТА ДИВЉАЧИ 
РАДИ ПРОМЕТА ПРОИЗВОДИМА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, ДАЉЕ 
РЕПРОДУКЦИЈЕ; 

52) хибрид је индивидуа добијена укрштањем домаћих животиња 
различитих врста, раса или линија. 

 
Циљеви у сточарству 

Члан 3. 
Циљеви у сточарству јесу: 
1) побољшање, односно очување особина домаћих животиња водећи 

рачуна о њиховој виталности; 
2) очување генетске варијабилности и биолошке разноврсности у 

сточарству; 
3) очување пољопривредних површина у њиховој употреби сходно 

намени; 
4) производња довољних количина квалитетних сточарских производа; 
5) обезбеђивање одговарајуће исхране за сваку врсту домаћих 

животиња; 
6) спровођење органске производње у сточарству; 
7) очување аутохтоних раса домаћих животиња; 
8) спречавање негативних последица гајења домаћих животиња у 

сродству; 
9) спровођење зоохигијенских и етолошких норматива у гајењу домаћих 

животиња; 
10) гајење домаћих животиња уз поштовање еколошких норматива; 
11) остваривање права и дужности субјеката у сточарству; 
12) извођење стручних зоотехничких послова; 
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13) примена резултата научноистраживачког, стручног, образовног и 
саветодавног рада у сточарству; 

14) идентификација, обележавање и регистрација домаћих животиња; 
15) коришћење информационих система у сточарству; 
16) уређење промета са приплодним материјалом и производима 

животињског порекла. 
Циљеви у сточарству из става 1. овог члана остварују се спровођењем 

одгајивачких програма, као и обављањем других послова у сточарству, у складу 
са овим законом. 

 
Правни положај субјеката који обављају послове у сточарству 

Члан 6. 
Послове у сточарству може да обавља правно лице које је регистровано 

у Регистру привредних субјеката, односно које је регистровано у одговарајућем 
регистру у складу са прописима о удружењима У ДРУГОМ ОДГОВАРАЈУЋЕМ 
РЕГИСТРУ ПРОПИСАНОМ ЗАКОНОМ и које је уписано у Регистар одгајивачких 
организација и организација са посебним овлашћењима (у даљем тексту: 
Регистар). 

Правно лице из става 1. овог члана оснива се као: 
1) основна одгајивачка организација; 
2) регионална одгајивачка организација; 
3) главна одгајивачка организација; 
4) организација са посебним овлашћењима. 
Правна лица из става 1. овог члана региструју се у Регистар привредних 

субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних 
субјеката. 

Правно лице из става 1. овог члана уписује се у Регистар ако испуњава 
услове у погледу стручног кадра, просторија (објекат) и одговарајуће опреме. 

Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: 
министар) прописује услове у погледу објеката и одговарајуће опреме из става 
4. овог члана. 

Министар утврђује испуњеност услова из ст. 4. и 5. овог члана решењем. 
Решење министра из става 6. овог члана је коначно и против њега може 

се покренути управни спор.  
 

 
1. Одгајивачке организације 

 
1) Основна одгајивачка организација 

Члан 7. 
Основна одгајивачка организација дужна је да изради и спроводи 

основни одгајивачки програм. 
У спровођењу одгајивачког програма из става 1. овог члана, основна 

одгајивачка организација нарочито:  
1) учествује у одабирању домаћих животиња, врши контролу 

производних способности и обележавање домаћих животиња; 
1А) ВРШИ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА; 
2) води основну матичну евиденцију и податке доставља регионалној 

одгајивачкој организацији и главној одгајивачкој организацији; 
3) врши контролу производних способности домаћих животиња над 

најмањим бројем домаћих животиња који омогућава правилно извођење 
одгајивачког програма. 

Основна одгајивачка организација послове из ст. 1. и 2. овог члана може 
да обавља ако има: 
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1) у сталном радном односу на пословима гајења домаћих животиња 
најмање једног дипломираног инжењера пољопривреде, односно дипломираног 
инжењера master-а за сточарство, односно инжењера сточарског смера; 

1) У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НА ПОСЛОВИМА 
ГАЈЕЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НАЈМАЊЕ ЈЕДНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА 
СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА 
(МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), ОДНОСНО КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО 
ОБРАЗОВАЊЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ 
ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА ИЛИ ЗООТЕХНИКЕ, ОДНОСНО 
НА СТУДИЈАМА ПРВОГ СТЕПЕНА (ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, 
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), ОДНОСНО НА СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ 
ДО ТРИ ГОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА ИЛИ ЗООТЕХНИКЕ; 

2) одговарајућу опрему. 
 

2) Регионална одгајивачка организација 
Члан 8. 

Регионална одгајивачка организација спроводи главни одгајивачки 
програм на својој територији, ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ ГЛАВНЕ 
ОДГАЈИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ. 

У спровођењу одгајивачког програма из става 1. овог члана, регионална 
одгајивачка организација нарочито: 

1) обавља развојноистраживачке задатке на својој територији; 
2) врши одабирање домаћих животиња и шири њихов генетски напредак; 
3) води катастар пчелиње паше; 
4) учествује у изради плана осемењавања; 
5) обрађује податке из основне матичне евиденције добијене од основне 

одгајивачке организације и доставља их главној одгајивачкој организацији; 
6) обавља послове који се односе на банку гена 
6) ВРШИ ЛИНЕАРНУ ОЦЕНУ И СУПЕРКОНТРОЛУ МЛЕЧНОСТИ РАДИ 

СПРОВОЂЕЊА ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА. 
Регионална одгајивачка организација може да обавља послове из става 

2. овог члана ако има: 
1) у сталном радном односу на пословима селекције домаћих животиња 

одговарајући број стручњака, а најмање два дипломирана инжењера 
пољопривреде, односно два дипломирана инжењера master-а за сточарство, од 
којих један са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање 
две године на пословима селекције домаћих животиња; 

1) У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НА ПОСЛОВИМА 
СЕЛЕКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА ОДГОВАРАЈУЋИ БРОЈ СТРУЧЊАКА, А 
НАЈМАЊЕ ДВА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА 
СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА (МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), ОДНОСНО КОЈА СУ СТЕКЛА ОБРАЗОВАЊЕ НА 
ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ИЗ 
ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА ИЛИ ЗООТЕХНИКЕ, ОД КОЈИХ ЈЕДАН СА 
ПОЛОЖЕНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТОМ И РАДНИМ ИСКУСТВОМ ОД НАЈМАЊЕ 
ДВЕ ГОДИНЕ НА ПОСЛОВИМА СЕЛЕКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА; 

2) одговарајућу опрему. 
 

3) Главна одгајивачка организација 
Члан 9. 

Главна одгајивачка организација дужна је да изради и спроводи главни 
одгајивачки програм, који решењем прихвата Министарство. 
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При спровођењу главног одгајивачког програма из става 1. овог члана, 
главна одгајивачка организација У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ, ОДНОСНО РАСЕ 
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА нарочито: 

1) води главну матичну евиденцију по врстама, односно расама домаћих 
животиња на територији Републике Србије;  

2) издаје педигре и уверење о пореклу и друге зоотехничке документе и 
води евиденцију о њима; 

3) врши контролу производних способности приплодних ПРОЦЕНУ 
ПРИПЛОДНЕ ВРЕДНОСТИ И РАНГИРАЊЕ домаћих животиња;  

4) врши процену приплодне вредности домаћих животиња;  
5) врши рангирање и класирање приплодних домаћих животиња; 
6) израђује план коришћења и дистрибуције ДАЈЕ САГЛАСНОСТ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ сперме квалитетних приплодних домаћих 
животиња;  

7) израђује план коришћења квалитетних приплодних пчелињих матица 
мајки; 

8) води евиденцију основних одгајивачких организација; 
8) ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ОДГАЈИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА КОЈЕ СПРОВОДЕ ГЛАВНИ 
ОДГАЈИВАЧКИ ПРОГРАМ; 

9) води евиденцију одгајивача квалитетних приплодних домаћих 
животиња; 

10) предлаже признавање новостворених раса, линија и хибрида 
домаћих животиња;  

11) израђује стручна упутства за спровођење главног одгајивачког 
програма;  

12) контролише примену прописаних метода и поступака за спровођење 
главног одгајивачког програма. 

12) КОНТРОЛИШЕ РАД НА СПРОВОЂЕЊУ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА 
ОСНОВНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ОДГАЈИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА КОЈЕ СПРОВОДЕ ГЛАВНИ 
ОДГАЈИВАЧКИ ПРОГРАМ. 

Главна одгајивачка организација послове из ст. 1. и 2. овог члана може 
да обавља ако има: 

1) потребан број стручњака, а најмање два доктора биотехничких наука - 
област зоотехничких наука, са научним или наставним звањем, од којих један 
са резултатима научно-стручног рада и радним искуством у области одгајивања 
и селекције од најмање пет година, по врстама домаћих животиња; 

2) по једног дипломираног инжењера пољопривреде, односно 
дипломираног инжењера master-а за сточарство за вођење главне матичне 
евиденције по врстама домаћих животиња; 

2) У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈМАЊЕ ПО 
ЈЕДНО ЛИЦЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ГЛАВНЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА СВАКУ 
ВРСТУ ИЛИ РАСУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, КОЈЕ ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА (МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), ОДНОСНО КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО ОБРАЗОВАЊЕ НА 
ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ИЗ 
ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА ИЛИ ЗООТЕХНИКЕ; 

3) одговарајућу опрему.  
 

2. Организације са посебним овлашћењима 
Члан 10. 

Организације са посебним овлашћењима јесу: 
1) центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање; 



26 

2) тестна станица; 
3) лабораторија за испитивање квалитета СИРОВОГ млека; 
4) лабораторија за молекуларно-генетске тестове; 
5) организација за сакупљање, добијање и пресађивање ембриона; 
6) центар за селекцију пчелињих матица; 
7) инкубаторска станица; 
8) одгајивалиште матица риба, млађи и оплођене икре.; 
9) ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОМЕТ РЕПРОДУКТИВНОГ 

МАТЕРИЈАЛА. 
Организација из става 1. тачка 1) овог члана гаји потребан број 

приплодњака за добијање и промет сперме ради спровођења главног 
одгајивачког програма. 

Организација из става 1. тачка 2) овог члана врши контролу производних 
способности домаћих животиња ради спровођења одгајивачког програма и 
друга тестирања, у складу са овим законом. 

Организација из става 1. тачка 3) овог члана врши испитивања квалитета 
СИРОВОГ млека домаћих животиња ради спровођења одгајивачког програма. 

Организација из става 1. тачка 4) овог члана врши молекуларно- 
генетске тестове ради спровођења одгајивачког програма. 

Организација из става 1. тачка 5) овог члана врши послове сабирања, 
добијања и пресађивања ембриона ради спровођења одгајивачког програма. 

Организација из става 1. тачка 6) овог члана врши мерење, тестирање, 
оцењивање особина и контролисану оплодњу матица мајки за потребе 
селекцијског програма из пчеларства, као и гајење и промет приплодног 
материјала пчела, у складу са одгајивачким програмом за ову врсту приплодних 
домаћих животиња.  

Организација из става 1. тачка 7) овог члана врши производњу живине у 
инкубатору ради спровођења одгајивачког програма. 

Организација из става 1. тачка 8) овог члана врши гајење и промет 
приплодног материјала, у складу са одгајивачким програмом за ову врсту и расу 
домаћих животиња. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 9) ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ 
СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРОМЕТ СПЕРМЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА ЗА ВЕШТАЧКО 
ОСЕМЕЊАВАЊЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА СПРОВОДЕ 
ПОСЛOВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ГЛАВНИМ ОДГАЈИВАЧКИМ ПРОГРАМОМ ПО 
ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ ГЛАВНЕ ОДГАЈИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ. 

Организације из става 1. тач. 2) до 8) овог члана обављају послове из ст. 
3. до 8. овог члана ако испуњавају услове у погледу стручног кадра, објеката и 
опреме.  

Министар ближе прописује услове у погледу стручног кадра из става 10. 
овог члана. 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2) ДО 9) ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЉАЈУ 
ПОСЛОВЕ ИЗ СТ. 3. ДО 10. ОВОГ ЧЛАНА АКО ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ У 
ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ 
КАДРА ИЗ СТАВА 12. ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Мере спровођења циљева из одгајивачког програма 

Члан 17. 
Мере спровођења циљева из одгајивачког програма су: 
1) контрола продуктивности приплодних и квалитетних приплодних 

домаћих животиња; 
2) одабирање и производња приплодних и квалитетних приплодних 

домаћих животиња; 
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3) производња квалитетне хране за домаће животиње; 
4) одабирање и коришћење квалитетних мушких и женских приплодних 

домаћих животиња за производњу; 
5) испитивање преношења особина на потомство квалитетних 

приплодних домаћих животиња; 
6) контролисано размножавање домаћих животиња; 
7) вођење матичне евиденције домаћих животиња; 
8) производња и увођење у производњу других раса и новостворених 

раса и хибрида домаћих животиња; 
9) друге одгајивачке и зоотехничке мере. 

 
 
 

Услови које мора да испуњава главни одгајивачки програм 
Члан 21. 

Главни одгајивачки програм доноси главна одгајивачка организација. 
Одгајивачки програм из става 1. овог члана мора да испуњава следеће 

услове: 
1) да је у функцији унапређења сточарства тако да се његовим 

спровођењем постижу одгајивачки циљеви и да је обезбеђена контрола 
производних особина, радне способности, као и других особина домаћих 
животиња; 

2) да је обезбеђена довољно велика популација домаћих животиња за 
његово спровођење; 

3) да су обезбеђени одговарајући организационо-технички услови за 
његово спровођење; 

4) да се примењују одговарајуће методе и начини за утврђивање 
порекла приплодних домаћих животиња; 

5) да су приплодне домаће животиње које су укључене у програм 
обележене на прописан начин; 

6) да је обезбеђено вођење прописане документације; 
7) да је обезбеђено очување генетске варијабилности и биолошке 

разноврсности у сточарству; 
8) да је обезбеђено спречавање непланског парења у сродству; 
9) да су обезбеђене генетске резерве; 
10) да је обезбеђен систем унутрашње контроле рада над пословима у 

извођењу одгајивачког програма. 
ОДГАЈИВАЧКИ ПРОГРАМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРА ДА 

ИСПУЊАВА СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ: 
1) ДА ДЕФИНИШЕ НАЗИВ РАСЕ И РАСНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА РАСЕ 

УКЉУЧЕНЕ У ОДГАЈИВАЧКИ ПРОГРАМ; 
2) ДА ДЕФИНИШЕ ОДГАЈИВАЧКЕ ЦИЉЕВЕ, КОЈИ У СЛУЧАЈУ 

УСТАНОВЉАВАЊА ГЛАВНЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА НОВУ РАСУ 
УКЉУЧУЈУ ДЕТАЉНЕ УСЛОВЕ ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ НОВЕ РАСЕ; 

3) ДА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА ТАКО ДА СЕ 
ЊЕГОВИМ СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТИЖУ ОДГАЈИВАЧКИ ЦИЉЕВИ И ДА ЈЕ 
ОБЕЗБЕЂЕНА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДНИХ ОСОБИНА, РАДНЕ 
СПОСОБНОСТИ, КАО И ДРУГИХ ОСОБИНА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА; 

4) ДА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНА ДОВОЉНО ВЕЛИКА ПОПУЛАЦИЈА ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАСЕ У СКЛАДУ СА ЊИМ, ОДНОСНО 
ОЧУВАЊЕ РАСЕ ГДЕ СЕ ТО СМАТРА НЕОПХОДНИМ; 

5) ДА СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ ОДГОВАРАЈУЋИ ОРГАНИЗАЦИОНО-
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ; 
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6) ДА СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕТОДЕ И НАЧИНИ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕКЛА ПРИПЛОДНИХ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И ИЗРАДЕ 
ПЕДИГРЕА; 

7) ДА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕН СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И РЕГИСТРАЦИЈЕ 
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА УКЉУЧЕНИХ У ОДГАЈИВАЧКИ ПРОГРАМ; 

8) ДА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНО ВОЂЕЊЕ ПРОПИСАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; 
9) ДА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНО ОЧУВАЊЕ ГЕНЕТСКЕ ВАРИЈАБИЛНОСТИ И 

БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ У СТОЧАРСТВУ; 
10) ДА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНО СПРЕЧАВАЊЕ НЕПЛАНСКОГ ПАРЕЊА У 

СРОДСТВУ; 
11) ДА СУ ОБЕЗБЕЂЕНЕ ГЕНЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ; 
12) ДА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕН СИСТЕМ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ РАДА НАД 

ПОСЛОВИМА У ИЗВОЂЕЊУ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА; 
13) ДА ПРЕДВИДИ ПОДЕЛУ ГЛАВНЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, 

УКОЛИКО ПОСТОЈЕ РАЗЛИЧИТИ УСЛОВИ ЗА УПИС ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 
ИЛИ УКОЛИКО ПОСТОЈЕ РАЗЛИЧИТЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА КЛАСИРАЊЕ 
ПРИПЛОДНИХ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА У ГЛАВНОЈ МАТИЧНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ. 

 
Селекцијски програм 

Члан 22. 
Селекцијским програмом утврђује се начин испитивања производних 

способности, оцењивања и одабирања приплодних домаћих животиња, план 
коришћења приплодних домаћих животиња ради остваривања одгајивачких 
циљева, као и методе за процену приплодне вредности приплодних домаћих 
животиња. 

Увођење нових метода за процену приплодне вредности и начина 
оцењивања приплодних домаћих животиња одобрава министар. 

 
Стручна контрола над спровођењем КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА одгајивачког 

програма 
Члан 24. 

Стручну контролу над спровођењем КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА 
одгајивачког програма врши Министарство.  

При вршењу контроле из става 1. овог члана Министарство може 
захтевати од одгајивачке организације објашњења и податке потребне за 
спровођење одгајивачког програма и има право увида у документацију која се 
односи на одгајивачки програм. 

Главна одгајивачка организације дужна је да Министарству достави 
извештај о спровођењу главног одгајивачког програма за протеклу календарску 
годину, најкасније до истека првог тромесечја текуће године. 

 
Порекло квалитетних приплодних домаћих животиња 

Члан 26. 
Свака квалитетна приплодна домаћа животиња, односно други 

приплодни материјал мора имати познато порекло. 
Познато порекло квалитетне приплодне домаће животиње и другог 

приплодног материјала утврђује главна одгајивачка организација. 
Порекло женских квалитетних приплодних домаћих животиња може бити 

пуно, односно непотпуно порекло.  
Порекло мушких квалитетних приплодних домаћих животиња може бити 

пуно. 
Пуним пореклом квалитетне приплодне домаће животиње, у смислу овог 

закона, сматра се ако су познате две или више генерација предака, изузев код 
копитара где се пуним пореклом сматра ако је познато пет генерација предака 
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У ЗАВИСНОСТИ ОД УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ГЛАВНОМ МАТИЧНОМ 
ЕВИДЕНЦИЈОМ. 

Непотпуним пореклом квалитетне приплодне домаће животиње, у 
смислу овог закона, сматра се ако се не могу утврдити сви преци, на начин 
утврђен у ставу 5. овог члана. Минимални удео познатог порекла у том случају 
је познато порекло једног од родитеља. 

Министар прописује услове за испуњавање пуног или непотпуног 
порекла квалитетних приплодних домаћих животиња из ст. 5. и 6. овог члана, 
као и методе и начин за утврђивање и проверу порекла. 

 
Врсте, упис и садржина матичне евиденције и регистра 

Члан 27. 
Домаће животиње могу да се упишу у матичну евиденцију, односно у 

регистар, и то: 
1) главну матичну евиденцију домаћих животиња;  
2) матичну евиденцију аутохтоних раса домаћих животиња о пореклу 

расе;  
3) регистар матичних јата живине; 
4) регистар матица пчела познатог порекла. 
У главну матичну евиденцију домаћих животиња уписују се квалитетне 

приплодне домаће животиње по врстама, односно расама. 
У матичну евиденцију аутохтоних раса домаћих животиња о пореклу 

расе уписују се аутохтоне расе домаћих животиња. 
У регистар матичних јата живине уписују се матична јата живине. 
У регистар матица пчела познатог порекла уписују се матице пчела 

познатог порекла. 
Матична евиденција, односно регистар садржи нарочито податке о: 
1) врсти, раси и пореклу домаћих животиња; 
2) идентификацији грла; 
3) датуму рођења домаћих животиња; 
4) имену и презимену, односно називу одгајивача и адреси, односно 

седишту одгајивача. 
Матичну евиденцију, односно регистар из става 1. овог члана води 

главна одгајивачка организација. 
Министар ближе прописује услове за упис домаћих животиња у матичну 

евиденцију, односно у регистар, као и садржину и начин вођења матичне 
евиденције, односно регистра. 

 
Размножавање домаћих животиња 

Члан 33. 
Размножавање домаћих животиња је зоотехнички поступак који се 

изводи вештачким осемењавањем или природним парењем под условима и на 
начин прописан овим законом и прописима којима се уређује здравствена 
заштита животиња.  

Одгајивач, односно извођач вештачког осемењавања ИЗВОЂАЧ 
ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА, ОДНОСНО ОДГАЈИВАЧ дужан је да води 
евиденцију о вештачком осмењавању, односно природном парењу и да издаје 
потврду о вештачком осемењавању, односно о природном парењу. 

Министар ближе прописује услове и начин размножавања домаћих 
животиња по врстама, начин вођења евиденције о вештачком осмењавању, 
односно природном парењу, као и садржину потврде из става 2. овог члана. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О 
ВЕШТАЧКОМ ОСМЕЊАВАЊУ, ОДНОСНО ПРИРОДНОМ ПАРЕЊУ, КАО И 
САДРЖИНУ ПОТВРДЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

 



30 

 
Парење ван сродства 

Члан 34. 
Парење ван сродства врши се тако да се поштује највећи дозвољени 

коефицијент сродства који је одређен селекцијским програмом за сваку врсту и 
расу домаћих животиња како би се спречило смањење виталности, 
способности преживљавања, плодности и других особина домаћих животиња у 
узастопним генерацијама као последица парења у сродству. 

Ближе услове за парење у сродству прописује министар. 
ПАРЕЊЕ У СРОДСТВУ 

ЧЛАН 34. 
ПАРЕЊЕ У СРОДСТВУ ВРШИ СЕ ТАКО ДА СЕ ПОШТУЈЕ НАЈВЕЋИ 

ДОЗВОЉЕНИ КОЕФИЦИЈЕНТ СРОДСТВА КОЈИ ЈЕ ОДРЕЂЕН ГЛАВНИМ 
ОДГАЈИВАЧКИМ ПРОГРАМОМ ЗА СВАКУ ВРСТУ И РАСУ ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА КАКО БИ СЕ СПРЕЧИЛО СМАЊЕЊЕ ВИТАЛНОСТИ, 
СПОСОБНОСТИ ПРЕЖИВЉАВАЊА, ПЛОДНОСТИ И ДРУГИХ ОСОБИНА 
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА У УЗАСТОПНИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА. 
 

Приплодњаци за природно парење 
Члан 35. 

Приплодњаци за природно парење морају да испуњавају услове из 
члана 25. став 2. тачка 2) овог закона. 

Изузетно од става 1. овог члана, када је угрожено размножавање 
домаћих животиња, министар може да дозволи коришћење приплодњака и када 
нису испуњени прописани услови.  

Одгајивач може да користи приплодњака за природно парење ако има 
матични лист приплодњака, педигре и дозволу за његово коришћење издату од 
главне одгајивачке организације, да је приплодњак уписан у главну матичну 
евиденцију домаћих животиња и да за приплодњака води припусни списак. 

Главним одгајивачким програмом одређују се услови и начин коришћења 
приплодњака, као и период важења дозволе за коришћење приплодњака за 
природно парење. 

Главним одгајивачким програмом мора бити обезбеђено довољно 
приплодњака за природно парење. 

Република Србија обезбеђује средства за суфинансирање држања 
довољног броја приплодњака за природно парење, у складу са главним 
одгајивачким програмом. 

Забрањено је коришћење за приплод мушких грла која нису одабрана за 
приплод, као и мушких грла у тову.  

ЧЛАН 35. 
ПРИПЛОДЊАЦИ ЗА ПРИРОДНО ПАРЕЊЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ 

УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 25. СТАВ 2. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА. 
ОДГАЈИВАЧ МОЖЕ ДА КОРИСТИ ПРИПЛОДЊАКА ЗА ПРИРОДНО 

ПАРЕЊЕ АКО ИМА МАТИЧНИ ЛИСТ ПРИПЛОДЊАКА, ПЕДИГРЕ И ДОЗВОЛУ 
ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ ИЗДАТУ ОД ГЛАВНЕ ОДГАЈИВАЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, АКО ЈЕ ПРИПЛОДЊАК УПИСАН У ГЛАВНУ МАТИЧНУ 
ЕВИДЕНЦИЈУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И АКО СЕ ЗА ПРИПЛОДЊАКА ВОДИ 
ПРИПУСНИ СПИСАК. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, КАДА НЕ ПОСТОЈИ ДОВОЉАН 
БРОЈ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, МИНИСТАР 
МОЖЕ ДА ДОЗВОЛИ КОРИШЋЕЊЕ ПРИПЛОДЊАКА И КАДА НИСУ 
ИСПУЊЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ. 

ГЛАВНИМ ОДГАЈИВАЧКИМ ПРОГРАМОМ УТВРЂУЈУ СЕ УСЛОВИ И 
НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРИПЛОДЊАКА, КАО И ПЕРИОД ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИПЛОДЊАКА ЗА ПРИРОДНО ПАРЕЊЕ. 
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ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗА ПРИПЛОД МУШКИХ ГРЛА КОЈА 
НИСУ ОДАБРАНА ЗА ПРИПЛОД, КАО И МУШКИХ ГРЛА У ТОВУ. 

 
Приплодњаци за вештачко осемењавање 

Члан 36. 
Приплодњаци за вештачко осемењавање морају да испуњавају услове 

из члана 25. став 2. тачка 2) овог закона. 
Изузетно од става 1. овог члана, када је угрожено размножавање 

домаћих животиња, министар може да дозволи коришћење приплодњака за 
вештачко осемењавање и када нису испуњени прописани услови.  

Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање може да 
користи за вештачко осемењавање одабране приплодњаке ако има матични 
лист приплодњака, педигре, да је АКО ЈЕ приплодњак уписан у главну матичну 
евиденцију домаћих животиња и да има АКО ИМА дозволу за његово 
коришћење издату од стране министра, на предлог комисије за годишњи 
преглед центара за репродукцију животиња и вештачко осемењавање коју 
образује министар. 

Главним одгајивачким програмом одређују се услови и начин коришћења 
приплодњака за вештачко осемењавање.  

Главним одгајивачким програмом мора бити обезбеђено довољно 
приплодњака за вештачко осемењавање. 

Одабирање приплодњака за вештачко осемењавање врши се по 
потреби, а најмање једанпут годишње. 

ОДАБИРАЊЕ ПРИПЛОДЊАКА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ВРШИ 
СЕ ПО ПОТРЕБИ, А НАЈМАЊЕ ЈЕДАНПУТ ГОДИШЊЕ ОД СТРАНЕ КОМИСИЈЕ 
ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА. 

Забрањено је коришћење приплодњака који нису одабрани за 
коришћење у приплоду за вештачко осемењавање.  

 
Сперма 
Члан 37. 

Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање може да 
користи и стави у промет сперму домаћих животиња (у даљем тексту: сперма), 
ако: 

СПЕРМА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СПЕРМА) МОЖЕ 
СЕ КОРИСТИТИ И СТАВИТИ У ПРОМЕТ АКО: 

1) је добијена и ускладиштена у центру за репродукцију животиња и 
вештачко осемењавање  

1) ЈЕ ДОБИЈЕНА У ЦЕНТРУ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ ЖИВОТИЊА И 
ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ; 

2) је добијена од приплодњака који имају зоотехничка документа из 
члана 36. став 3. овог закона; 

3) је обележена на прописан начин, да се за њу води евиденција о 
производњи и да је прати прописана документација; 

4) испуњава услове о квалитету прописане овим законом и услове о 
здравственој исправности у складу са прописима којима се уређује здравствена 
заштита животиња. 

Изузетно од става 1. овог члана одгајивач може производити и користити 
сперму која испуњава услове из става 1. тач. 2) и 4) ако служи за сопствене 
потребе на пољопривредном газдинству.  

Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање не сме 
ометати промет спермом која је добијена у другом центру за репродукцију 
животиња и вештачко осемењавање, ако та сперма испуњава прописане 
услове. 
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Одредба става 1. овог члана не односи се на сперму живине, крзнашица, 
кунића и пчела. 

Министар прописује начин обележавања сперме, начин вођења 
евиденције о производњи сперме, као и услове које мора да испуњава сперма у 
погледу квалитета. 

 
Вештачко осемењавање и упис у Регистар извођача вештачког осемењавања 

Члан 38. 
Вештачко осемењавање може да обавља правно лице и предузетник (у 

даљем тексту: извођач вештачког осемењавања) ако је уписан у Регистар 
извођача вештачког осемењавања, који води Министарство. 

Вештачко осемењавање У СВОМ СТАДУ може да обавља и физичко 
лице ОДГАЈИВАЧ на основу уговора о сарадњи са извођачем вештачког 
осемењавања ако је стручно оспособљено за извођење вештачког осмењавања 
и ако поседује средњу стручну спрему пољопривредног или ветеринарског 
смера. 

Стручно оспособљавање физичког лица за извођење вештачког 
осемењавања врши се на организованим обукама, према програму који доноси 
Министарство. 

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДГАЈИВАЧА ЗА ВЕШТАЧКО 
ОСЕМЕЊАВАЊЕ ЖИВОТИЊА ВРШИ СЕ НА ОРГАНИЗОВАНИМ ОБУКАМА 
КОЈЕ СПРОВОДИ СРЕДЊА ШКОЛА И ВИСОКООБРАЗОВАНА УСТАНОВА ИЗ 
ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ, 
ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗАВОД, ОДНОСНО ЦЕНТАР ЗА 
РЕПРОДУКЦИЈУ ЖИВОТИЊА И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ, А ПРЕМА 
ПРОГРАМУ КОЈИ ДОНОСИ МИНИСТАРСТВО И КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ 
САДРЖИНА И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА. 

Извођач вештачког осемењавања уписује се у Регистар извођача 
вештачког осемењавања ако испуњава следеће услове: 

1) има одговарајући простор и опрему; 
2) има одговарајући стручни кадар; 
3) обавља вештачко осемењавање током целе године. 
Министар прописује услове у погледу простора, опреме и стручног кадра 

из става 4. тач. 1) и 2) овог члана. 
Упис у Регистар извођача вештачког осемењавања врши се на основу 

захтева који извођач вештачког осемењавања подноси Министарству.  
Министар доноси решење о упису у Регистар извођача вештачког 

осемењавања у року од два месеца од дана подношења захтева. 
Решење министра из става 7. овог члана је коначно и против њега може 

се покренути управни спор.  
Одредбе овог члана не односе се на вештачко осемењавање живине, 

крзнашица, кунића и пчела. 
 

Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање 
Члан 42. 

У центру за репродукцију животиња и вештачко осемењавање може се 
држати приплодњак који има педигре, који је уписан у главну матичну 
евиденцију домаћих животиња и ако има дозволу за коришћење приплодњака 
издату од стране министра. 

Ради спровођења главног одгајивачког програма, центар за репродукцију 
животиња и вештачко осемењавање дужан је да: 

1) користи позитивно тестиране квалитетне приплодне домаће животиње 
или квалитетне приплодне домаће животиње које су у поступку тестирања;  
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2) води евиденцију о приплодњацима, о производњи и складиштењу 
сперме, о стављању у промет сперме, као и да доставља годишњи извештај 
Министарству; 

3) прати и анализира рад извођача вештачког осемењавања на основу 
података о резултатима вештачког осемењавања добијених од њега. 

За спровођење главног одгајивачког програма, центар за репродукцију и 
вештачко осемењавање мора да има у сталном радном односу најмање једног 
дипломираног инжењера за сточарство, односно дипломираног инжењера 
master-а за сточарство и једног ветеринара специјалисту из области 
репродукције. 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАВНОГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА, ЦЕНТАР ЗА 
РЕПРОДУКЦИЈУ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ МОРА ДА ИМА У РАДНОМ 
ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА 
СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА 
(МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), ОДНОСНО КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО 
ОБРАЗОВАЊЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ 
ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА ИЛИ ЗООТЕХНИКЕ И ЈЕДНОГ 
ВЕТЕРИНАРА СПЕЦИЈАЛИСТУ ИЗ ОБЛАСТИ РЕПРОДУКЦИЈЕ. 

 
Тестирање производних способности домаћих животиња 

Члан 47. 
Тестирање производних способности домаћих животиња врши тестна 

станица ВРШИ СЕ у складу са главним одгајивачким програмом, на начин којим 
се обезбеђује међународна мерљивост добијених резултата.  

Министар ближе прописује начин тестирања производних способности 
домаћих животиња.  

Врсте гајења 
Члан 49. 

Врсте гајења су конвенционално гајење и природи прилагођено гајење. 
Конвенционално гајење јесте уобичајени начин гајења, који подразумева 

употребу дозвољених систем гајења, исхране и стимулације производње. 
Природи прилагођено гајење јесте животној средини прилагођен облик 

пољопривредне производње, који се може спроводити само на 
пољопривредним газдинствима са истим видом биљне производње.  

Природи прилагођено гајење може се вршити као: 
1) интегрално; 
2) еколошко (органско и биолошко); 
3) биолошки динамично; 
4) пермакултурално гајење. 
Министар ближе прописује услове за конвенционално гајење и природи 

прилагођено гајење по врстама домаћих животиња. 
 
Поштовање ИСПУЊАВАЊЕ потреба домаћих животиња у гајењу 

Члан 50. 
Гајење се врши уз поштовање ИСПУЊАВАЊЕ потреба домаћих 

животиња у гајењу, тако да се задовољавају њихове биолошке потребе, не 
ометају њихове телесне функције и понашање, као и да се са њима поступа, у 
складу са прописима којима се уређује здравствена заштита и добробит 
животиња. 

Исхрана, нега и смештај домаћих животиња су одговарајући ако 
задовољавају физиолошке, етолошке и друге потребе домаћих животиња. 
Домаће животиње морају се хранити и неговати на начин који одговара свакој 
врсти домаћих животиња и мора им се обезбедити одговарајући смештај у 
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објектима за гајење. Присилно храњење домаћих животиња дозвољено је у 
функцији преживљавања или из здравствених разлога. 

Превоз и клање домаћих животиња мора се обављати, у складу са 
прописима којима се уређује здравствена заштита и добробит животиња.  

Одгајивач је дужан да обезбеди посебну негу и лечење за болесне, 
повређене и изнемогле домаће животиње, у складу са прописима којима се 
уређује здравствена заштита и добробит животиња. 

Министар ближе прописује услове у погледу исхране и неге домаћих 
животиња из става 2. овог члана. 

 
Објекти и опрема за гајење 

Члан 51. 
Објекти за гајење јесу: 
1) штале, пчелињаци, објекти за гајење дивљачи, аквакултуру и др.; 
2) ђубришта и објекти за сточне отпатке; 
3) складишта за храну (сењаци, силоси, амбари, подруми и сл.) и воду; 
4) други простори за гајење (ограђени и неограђени пашњаци) са 

надзором над пашом, ограде, тркалишта, испусти, простор за сабирање воде и 
др. 

Објекти из става 1. овог члана морају да испуњавају прописане 
зоотехничке услове у складу са овим законом и ветеринарско-санитарне услове 
у складу са прописима којима се уређује здравствена заштита животиња. 

Ради обезбеђивања одговарајућих услова за гајење и квалитет 
производа животињског порекла, одгајивач је дужан да, у складу са 
зоохигијенским и етолошким нормативима, користи одговарајућу опрему за 
смештај, храњење, напајање, чишћење и негу, као и опрему за превоз 
животиња и животињских отпадака. 

Министар ближе прописује услове у погледу објеката за гајење по 
врстама домаћих животиња, као и услове у погледу опреме из става 3. овог 
члана.  

 
 

Животињски отпаци и ђубрење 
Члан 55. 

Животињски отпаци (фецес и мокраћа папкара) могу се употребљавати 
као ђубриво. 

Животињски отпаци из става 1. овог члана, као и компост, који се 
употребљавају за ђубрење као средство за исхрану биља, у циљу очувања 
плодности тла, не сматрају се отпацима.  

Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине 
ближе прописују начин управљања отпадом животињског порекла који се не 
користи као ђубриво у смислу става 2. овог члана. 

 
Пчелиња паша, катастар пчелиње паше и фенолошке карте 

Члан 60. 
Коришћење медоносног биља за пчелињу пашу је слободно и без 

накнаде. 
Катастар пчелиње паше јесте збирка података о присуству медоносног 

биља на одређеном подручју, који води регионална одгајивачка организација 
ПРАВНО ЛИЦЕ РЕГИСТРОВАНО У ОДГОВАРАЈУЋЕМ РЕГИСТРУ У СКЛАДУ 
СА ПРОПИСИМА О УДРУЖЕЊИМА И ОСНОВАНО РАДИ ОСТВАРИВАЊА 
ЦИЉЕВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УДРУЖЕЊЕ 
ПЧЕЛАРА). 
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Фенолошка карта јесте скуп података о могућности паше, по врстама 
пчелиње паше, коју води регионална одгајивачка организација УДРУЖЕЊЕ 
ПЧЕЛАРА на утврђеном подручју прогнозирања пчелиње паше. 

Министар прописује ближе услове о садржини и начину вођења катастра 
из става 2. овог члана. 

 
Заштита пчела за време пчелиње паше 

Члан 63. 
Употреба средстава за заштиту биља отровних за пчеле за време 

пчелиње паше обављаће се у складу са прописима којима се уређују средства 
за заштиту биља.  

Правно, односно физичко лице може вршити употребу средстава за 
сузбијање комараца авио методом, отровних за пчеле за време пчелиње паше, 
само по одобрењу органа јединице локалне самоуправе. 

Одобрење из става 2. овог члана издаје се за једно третирање. 
Лица из става 2. овог члана дужна су обавестити: 
1) одгајивачку организацију УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА КОЈОЈ СЕ ВРШИ 
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА АВИО МЕТОДОМ о издатом одобрењу; 

2) одгајивача пчела, путем средстава јавног информисања, најмање 48 
сати пре третирања о месту и времену употребе средстава отровних за пчеле, 
начину употребе, времену трајања отровног средства и угроженом подручју. 

Под угроженим подручјем из става 4. тачка 2) овог члана, сматра се 
површина на којој се употребљава средство за сузбијање комараца, као и 
околно земљиште које се простире у кругу од 5 км, удаљености од границе те 
површине. 

У случају примене средстава из ст. 1. и 2. овог члана одгајивач пчела 
дужан је да предузме потребне мере заштите пчела, и то: 

1) затварање лета кошнице; 
2) привремено пресељавање. 
 

Услови за гајење дивљачи 
Члан 64. 

Гајењем дивљачи може да се бави одгајивач који испуњава услове у 
погледу објеката и опреме из члана 51. ст. 2. и 3. овог закона.  

Одгајивач који се бави гајењем дивљачи може унети дивљач у објекте за 
гајење ако дивљач испуњава услове у складу са прописима којима се уређује 
здравствена заштита животиња  

ЧЛАН 64. 
ИНТЕНЗИВНО ГАЈЕЊЕ ДИВЉАЧИ ИЗ КЛАСЕ СИСАРА И ПТИЦА 

МОЖЕ ДА СЕ ОБАВЉА САМО НА ФАРМИ ДИВЉАЧИ. 
ОДГАЈИВАЧ КОЈИ СЕ БАВИ ФАРМСКИМ ГАЈЕЊЕМ ДИВЉАЧИ МОРА 

ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА ЗА ГАЈЕЊЕ ДИВЉАЧИ, 
ОДГОВАРАЈУЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАЈЕЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ И 
СТРУЧНОГ КАДРА. 

ОДГАЈИВАЧ КОЈИ СЕ БАВИ ФАРМСКИМ ГАЈЕЊЕМ ДИВЉАЧИ МОЖЕ 
УНЕТИ ДИВЉАЧ НА ФАРМУ ДИВЉАЧИ АКО ИМА УВЕРЕЊЕ О ЊЕНОМ 
ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ 
ВЕТЕРИНАРСТВО.  

ОДГАЈИВАЧ КОЈИ СЕ БАВИ ФАРМСКИМ ГАЈЕЊЕМ ДИВЉАЧИ МОРА 
ДА ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ПРОИЗВОДЊИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРОИЗВОДНЕ 
ФАЗЕ. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА, 
ОДГОВАРАЈУЋЕ ОПРЕМЕ И СТРУЧНОГ КАДРА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 
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УНОШЕЊЕ ДИВЉАЧИ КОЈЕ НЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

ЧЛАН 64А 
УНОШЕЊЕ ДИВЉАЧИ КОЈЕ НЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ НА ФАРМУ ДИВЉАЧИ ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ МИНИСТРА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

 
Услови за обављање аквакултуре 

Члан 65. 
Аквакултуром може да се бави одгајивач који испуњава услове у погледу 

објеката и опреме из члана 51. ст. 2. и 3. овог закона. 
Одгајивач који се бави аквакултуром може унети рибу и остале водене 

организме у објекте за аквакултуру под условом да има уверење о њиховом 
здравственом стању, у складу са прописима којима се уређује здравствена 
заштита животиња.  

ЧЛАН 65. 
АКВАКУЛТУРА МОЖЕ ДА СЕ ОБАВЉА САМО У ОБЈЕКТИМА ЗА 

АКВАКУЛТУРУ. 
ОБЈЕКТИ ЗА АКВАКУЛТУРУ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СУ РИБЊАК, 

ПОЛУРИБЊАК, КАВЕЗ, ОГРАЂЕНИ ИЛИ ПРЕГРАЂЕНИ ДЕЛОВИ РИБОЛОВНЕ 
ВОДЕ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ КОЈИ СЛУЖЕ ЗА ГАЈЕЊЕ РИБА.  

РИБЊАК ЈЕ ОГРАНИЧЕНА, ОД ПРИРОДНИХ ТОКОВА ОДВОЈЕНА 
ВОДЕНА ПОВРШИНА У КОЈОЈ СЕ ГАЈИ РИБА, А КОЈИ СЕ МОЖЕ ПУНИТИ 
ВОДОМ, ОДНОСНО ПОТПУНО ИСПРАЗНИТИ. 

ПОЛУРИБЊАК ЈЕ ОГРАНИЧЕНА, ОД ПРИРОДНИХ ТОКОВА ОДВОЈЕНА 
ВОДЕНА ПОВРШИНА У КОЈОЈ СЕ ГАЈИ РИБА, А КОЈИ СЕ НЕ МОЖЕ ПУНИТИ 
ВОДОМ, ОДНОСНО ПОТПУНО ИСПРАЗНИТИ.  

КАВЕЗ ЈЕ ОГРАЂЕНИ ПРОСТОР ПОСТАВЉЕН У ВОДИ ЗА ПОТРЕБЕ 
ГАЈЕЊА РИБА. 

ОГРАЂЕНИ ИЛИ ПРЕГРАЂЕНИ ДЕЛОВИ РИБОЛОВНЕ ВОДЕ СУ 
ОГРАЂЕНИ ИЛИ ПРЕГРАЂЕНИ ПРИРОДНИ (ПОТОЦИ, РЕКЕ, РУКАВЦИ) ИЛИ 
ВЕШТАЧКИ ТОКОВИ (КАНАЛИ), ЈЕЗЕРА, БАРЕ, ВЕШТАЧКЕ АКУМУЛАЦИЈЕ, 
ДРУГИ АНТРОПОГЕНИ ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ, ОДНОСНО ДРУГИ СИСТЕМИ 
КОЈИ СЛУЖЕ ЗА ГАЈЕЊЕ РИБА.  

ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ГАЈЕЊЕ РИБА СУ БАЗЕНИ ЗА ГАЈЕЊЕ РИБА 
ИЗГРАЂЕНИ ОД РАЗЛИЧИТИХ МАТЕРИЈАЛА, РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА КОЈИ 
СЛУЖЕ ЗА ГАЈЕЊЕ РИБА.  

ОДГАЈИВАЧ КОЈИ СЕ БАВИ АКВАКУЛТУРОМ МОЖЕ УНЕТИ РИБУ У 
ОБЈЕКАТ АКО ИМА УВЕРЕЊЕ О ЊЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ, У СКЛАДУ 
СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ВЕТЕРИНАРСТВО.  

ОДГАЈИВАЧ КОЈИ СЕ БАВИ АКВАКУЛТУРОМ МОРА ДА ВОДИ 
ЕВИДЕНЦИЈУ О ПРОИЗВОДЊИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРОИЗВОДНЕ ФАЗЕ. 

ОДГАЈИВАЧ КОЈИ СЕ БАВИ АКВАКУЛТУРОМ МОРА ДА ИСПУНИ 
УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ОДГОВАРАЈУЋЕ 
ОПРЕМЕ И СТРУЧНОГ КАДРА. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА, 
ОПРЕМЕ И СТРУЧНОГ КАДРА ИЗ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА. 

 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЛОВ РИБЕ 

ЧЛАН 66А 
У ОБЈЕКТИМА ЗА АКВАКУЛТУРУ МОГУ ДА СЕ ЛОВЕ РИБЕ КОЈЕ 

ИМАЈУ ВЕЛИЧИНУ МАЊУ ОД ВЕЛИЧИНЕ ПРОПИСАНЕ У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 
РИБЉЕГ ФОНДА, КАО И ЗА ВРЕМЕ ЛОВОСТАЈА. 
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IXA ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА 
 

МЕЂУНАРОДНА ПОТВРДА (СЕРТИФИКАТ) 
ЧЛАН 66Б 

ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА МОГУ СЕ УВОЗИТИ, ИЗВОЗИТИ И БИТИ У 
ТРАНЗИТУ АКО ИХ, ПОРЕД УСЛОВА ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ВЕТЕРИНАРСТВО, ПРАТИ И МЕЂУНАРОДНА ПОТВРДА 
(СЕРТИФИКАТ) О УЛОВУ, КОЈА МОРА ДА БУДЕ ОРИГИНАЛНА И ИЗДАТА ОД 
СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА. 

ПРОИЗВОДЕ РИБАРСТВА КОЈИ СЕ ИЗВОЗЕ, ПОРЕД ДОКУМЕНАТА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПРАТИ И:  

1) МЕЂУНАРОДНА ПОТВРДА ЗА РЕЕКСПОРТ (СЕРТИФИКАТ ЗА 
РЕЕКСПОРТ) ИЗДАТА ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗЕМЉЕ КОЈА НИЈЕ 
ЗЕМЉА ПОРЕКЛА, А НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ ЈЕ ПРОИЗВОД РИБАРСТВА 
УВЕЗЕН, СКЛАДИШТЕН, ПРЕРАЂЕН, ОДНОСНО ПОДЕЉЕН; 

2) ПОТВРДА ДА ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА ПОТИЧУ ОД УЛОВА ЗА 
КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА МЕЂУНАРОДНА ПОТВРДА (СЕРТИФИКАТ) О УЛОВУ, КОЈУ 
ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ОДРЕЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ 
РИБАРСТВА НИСУ ПОТРЕБНЕ ПОТВРДЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

МИНИСТАРСТВО ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ПОТВРДАМА ИЗ СТ. 1. И 2. 
ОВОГ ЧЛАНА. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ОБРАЗАЦ МЕЂУНАРОДНЕ ПОТВРДЕ 
(СЕРТИФИКАТА) О УЛОВУ, ОБРАЗАЦ МЕЂУНАРОДНЕ ПОТВРДЕ ЗА 
РЕЕКСПОРТ (СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ) И ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ДА СУ 
ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНОМ ПОТВРДОМ 
(СЕРТИФИКАТОМ) О УЛОВУ, НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ СТАВА 4. 
ОВОГ ЧЛАНА, КАО И ЛИСТУ ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА ЗА КОЈЕ НИСУ 
ПОТРЕБНЕ ПОТВРДЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Аутохтоне расе домаћих животиња 

Члан 69. 
 Аутохтоне расе домаћих животиња су под посебном бригом државе. 

 Листу аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса 
утврђује министар. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ЛИСТУ АУТОХТОНИХ РАСА И 
УГРОЖЕНИХ АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, КОЈА САДРЖИ И 
КРИТЕРИЈУМЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ УГРОЖЕНОСТИ РАСЕ. 
 Министарство заштићује име и аутохтону расу домаћих животиња у 

складу са ратификованим међународним уговорима и споразумима. 
 Аутохтоне расе ОДГАЈИВАЧИ АУТОХТОНИХ РАСА домаћих животиња 

уписују се у Регистар ОДГАЈИВАЧА аутохтоних раса домаћих животиња, који 
води Министарство. 
 Упис у Регистар ОДГАЈИВАЧА аутохтоних раса домаћих животиња врши 

се на основу захтева власника домаћих животиња. 
 Министар доноси решење о упису у Регистар ОДГАЈИВАЧА аутохтоних 
раса домаћих животиња у року од два месеца од дана подношења захтева. 
 Решење министра о упису у регистар из става 6. овог члана је коначно и 
против њега може се покренути управни спор. 
 Регистар ОДГАЈИВАЧА аутохтоних раса домаћих животиња води се у 
електронској форми и може се повезивати са другим базама и регистрима које 
води Министарство. 
 Министар ближе прописује услове у погледу гајења и промета 
аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржину и начин вођења Регистра 
аутохтоних раса домаћих животиња. 
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 МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ГАЈЕЊА И 
ПРОМЕТА АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, КАО И САДРЖИНУ И 
НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ОДГАЈИВАЧА АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА. 
 
 

XI. ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ ХРАНЕ БИЉНОГ  
ПОРЕКЛА ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ  

И ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА  
 

XI. ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ И ПРОМЕТ 
ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

 
Производња хране биљног порекла за домаће животиње 

Члан 72. 
 Производњом хране биљног порекла за домаће животиње може да се 
бави правно лице, предузетник или физичко лице (у даљем тексту: 
произвођач), ако: 
 1) има објекте и опрему за производњу хране биљног порекла за домаће 
животиње; 
 2) обезбеди контролу квалитета хране биљног порекла за домаће 
животиње; 
 3) има просторије за чување сировина и произведене хране биљног 
порекла за домаће животиње. 
 Министар ближе прописује услове у погледу објеката, опреме и 
просторија из става 1. тач. 1) и 3) овог члана. 

 
ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ 

ЧЛАН 72. 
ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ ОБАВЉА 

СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ И 
ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ТОГ ЗАКОНА  

  
Контрола квалитета хране биљног порекла за домаће животиње 

Члан 73. 
 Произвођач је дужан да обезбеди сталну контролу квалитета хране 

биљног порекла за домаће животиње у процесу производње и да води 
евиденцију о извршеној контроли квалитета. 
 Контролу квалитета хране биљног порекла за домаће животиње врши 

правно лице које је акредитовано од организације надлежне за акредитацију и 
овлашћено од стране министра за обављање тих послова. 
 Контролу квалитета хране биљног порекла за домаће животиње може 

обављати правно лице из става 2. овог члана ако има: 
 1) опрему за хемијско-квалитативне анализе; 
 2) у сталном радном односу најмање једног дипломираног инжењера 

пољопривреде, односно дипломираног инжењера master-а за сточарство или 
дипломираног инжењера технологије за производњу хране за домаће 
животиње, са радним искуством од најмање две године на одговарајућим 
пословима за вршење контроле квалитета хране биљног порекла за домаће 
животиње. 
 Министар ближе прописује садржину и начин вођења евиденције из 

става 1. овог члана, као и услове у погледу опреме из става 3. тачка 1) овог 
члана.  
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Промет хране биљног порекла за домаће животиње 
Члан 74. 

Промет хране биљног порекла за домаће животиње обухвата увоз, 
извоз, складиштење и продају, као и свако упућивање хране биљног порекла за 
домаће животиње трећем лицу из објекта за производњу хране биљног порекла 
за домаће животиње. 

О промету хране биљног порекла за домаће животиње произвођач води 
евиденцију. 

Министар ближе прописује облик и садржину евиденције из става 2. овог 
члана. 

Ако постоји оправдана сумња да је храна биљног порекла за домаће 
животиње штетна по здравље домаће животиње, здравље људи и животну 
средину, министар може да забрани или ограничи промет или употребу исте. 
 

Производи животињског порекла 
Члан 75. 

Производи животињског порекла, у смислу овог закона, јесу: живе 
животиње; сперма; јајне ћелије и ембриони; месо у облику трупова и полутки; 
кожа; изнутрице; свеже млеко; вуна; јаја; мед; млеч и споредни производи 
(стајњак и осока). 

ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, 
ЈЕСУ: ЖИВЕ ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ; ПРИПЛОДНИ МАТЕРИЈАЛ; МЕСО У 
ОБЛИКУ ТРУПОВА И ПОЛУТКИ; ИЗНУТРИЦЕ; КОЖА; КРЗНО; ДЛАКЕ; ВУНА; 
ПЕРЈЕ; СИРОВО МЛЕКО; ЈАЈА; МЕД; МЛЕЧ; ДРУГИ ДЕЛОВИ ТЕЛА И 
СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ (СТАЈЊАК И ОСОКА), ОСИМ ПРОИЗВОДА 
РИБАРСТВА. 

Производи животињског порекла морају одговарати прописаним 
условима о квалитету производа животињског порекла. 

ПРОMET ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ВРШИ СЕ  АКО СУ 
ИСПУЊЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ О КВАЛИТЕТУ ПРОИЗВОДА 
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА. 

Квалитет производа животињског порекла утврђује правно лице које је 
акредитовано од организације надлежне за акредитацију и овлашћено од 
стране министра за обављање тих послова. 

Министар прописује услове у погледу квалитета производа животињског 
порекла. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА, НАЧИНА 
ОЦЕНЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, КАО И 
НЕОПХОДНУ ОПРЕМУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА 
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА. 

 
Услови за промет приплодним домаћим животињама 

Члан 76. 
Промет квалитетне приплодне домаће животиње и њено излагање на 

смотрама, изложбама, сајмовима, лицитацијама, такмичењима или на други 
начин, као и промет осталог приплодног материјала може се вршити ако је 
обележена на прописан начин и ако се води, односно ако је прати матични 
лист, педигре и уверење о здравственом стању животиње. 

КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ДОМАЋА ЖИВОТИЊА ИЗЛАЖЕ СЕ НА 
СМОТРАМА И ИЗЛОЖБАМА АКО ЈЕ ОБЕЛЕЖЕНА НА ПРОПИСАН НАЧИН И 
АКО ЈЕ ПРАТИ МАТИЧНИ ЛИСТ И УВЕРЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ 
ЖИВОТИЊЕ. 
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Излагање квалитетних приплодних домаћих животиња на смотрама, 
изложбама, сајмовима и такмичењима је од значаја за Републику Србију.  

Министар ближе прописује услове за одржавање смотри, изложби, 
сајмова, лицитација и такмичења.  

 
XIV. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА У СТОЧАРСТВУ 

 
Члан 82. 

Средства за спровођења мера из Дугорочног програма мера за 
спровођење одгајивачког програма и Годишњег програма мера за спровођење 
одгајивачког програма, као и за спровођење посебних мера у ванредним 
условима, средства за очување генетских резерви, очување биолошке 
разноврсности домаћих животиња, обезбеђују се у буџету Републике Србије, 
буџету аутономних покрајина, буџету града, буџету локалне самоуправе. 

Средства за спровођења послова у сточарству обезбеђују се од: 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У СТОЧАРСТВУ ПЛАЋАЈУ СЕ СЛЕДЕЋЕ 

ТАКСЕ: 
1) накнаде ТАКСА за издавање зоотехничких докумената; 
2) накнаде ТАКСА за извршене контроле производних способности 

домаћих животиња које се не финансирају из буџета Републике Србије; 
3) накнаде ТАКСА за обележавање и евиденцију домаћих животиња; 
4) накнаде ТАКСА за издавање дозволе за коришћење приплодњака за 

природно парење. 
Висину накнада ТАКСЕ из става 2. овог члана утврђује Влада. 

 
Инспекцијски надзор 

Члан 83. 
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа 

донетих на основу овог закона врши Министарство преко пољопривредног 
инспектора. 

Послове пољопривредног инспектора може да обавља дипломирани 
инжењер пољопривреде, односно дипломирани инжењер master-а за 
сточарство са положеним државним стручним испитом и са најмање три године 
радног искуства.  

ЧЛАН 83. 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДРЕДАБА ОВОГ 

ЗАКОНА И ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА ВРШИ 
МИНИСТАРСТВО ПРЕКО ПОЉОПРИВРЕДНОГ, ОДНОСНО ГРАНИЧНОГ 
ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСПЕКТОРА. 

ПОСЛОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ИНСПЕКТОРА МОЖЕ ДА ОБАВЉА 
ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ 
СТЕПЕНА (МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), ОДНОСНО КОЈЕ ЈЕ 
СТЕКЛО ОБРАЗОВАЊЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД 
НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА ИЛИ ЗООТЕХНИКЕ 
СА ПОЛОЖЕНИМ ДРЖАВНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТОМ И СА НАЈМАЊЕ ТРИ 
ГОДИНЕ РАДНОГ ИСКУСТВА. 

ПОСЛОВЕ ГРАНИЧНОГ ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСПЕКТОРА МОЖЕ ДА 
ОБАВЉА ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ ВЕТЕРИНАРСТВО. 

 
Службено одело и службена легитимација 

Члан 84. 
У обављању послова инспекцијског надзора, пољопривредни инспектор 

мора да има службену легитимацију. 
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Пољопривредни инспектор обаља послове инспекцијског надзора у 
прописаном службеном оделу. 

У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАНИЧНИ 
ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР ИМА ПРОПИСАНУ СЛУЖБЕНУ 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ И СЛУЖБЕНО ОДЕЛО У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ВЕТЕРИНАРСТВО. 

Министар ближе прописује образац и садржај службене легитимације, 
изглед службеног одела пољопривредног инспектора, као и начин вођења 
евиденције о издатим службеним легитимацијама.  

 
Права и дужности пољопривредног инспектора И ГРАНИЧНОГ 

ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСПЕКТОРА 
Члан 85. 

У вршењу послова инспекцијског надзора, пољопривредни инспектор 
има право и дужност да проверава: 

1) да ли је одгајивачка организација, односно организација са посебним 
овлашћењима уписана у Регистар; 

2) да ли основна одгајивачка организација спроводи основни одгајивачки 
програм; 

3) да ли регионална одгајивачка организација спроводи главни 
одгајивачки програм; 

4) да ли главна одгајивачка организација спроводи главни одгајивачки 
програм; 

5) испуњеност услова из члана 6. став 4, члана 7. став 3, члана 8. став 3, 
члана 9. став 3. и члана 10. став 10. СТАВ 12. овог закона; 

6) да ли главни одгајивачки програм испуњава прописане услове; 
7) да ли селекцијски програм испуњава прописане услове; 
8) испуњеност услова за увођење у приплод приплодне домаће 

животиње и квалитетне приплодне домаће животиње; 
9) да ли је домаћа животиња уписана у матичну евиденцију, односно у 

регистар из члана 27. став 1. овог закона; 
10) да ли је извршена контрола производних способности и процена 

приплодне вредности домаће животиње, као и да ли је на основу резултата 
процењене вредности приплодних домаћих животиња извршено разврставање 
квалитетних приплодних домаћих животиња у класе; 

11) да ли се о контроли производних способности и других особина 
домаћих животиња води прописана збирка података; 

12) да ли су одгајивачу дати резултати контроле производних 
способности и процене приплодне вредности домаћих животиња на прописан 
начин; 

13) да ли је свака квалитетна приплодна домаћа животиња оцењена и 
разврстана у класе; 

14) да ли је признавање нових раса, линија и хибрида домаћих 
животиња извршено на прописан начин; 

15) да ли је извршено тестирање нових раса, провенијенци, линија, 
хибрида и увежених квалитетних приплодних домаћих животиња на прописан 
начин; 

16) да ли се размножавање домаћих животиња врши на прописан начин; 
17) да ли се води евиденција о вештачком осемењавању, односно 

природном парењу и одговарајућа зоотехничка документација; 
18) да ли се парење у сродству врши на прописан начин; 
19) да ли се приплодњаци за природно парење и приплодњаци за 

вештачко осемењавање користе у складу са прописаним условима; 
20) да ли се сперма користи и ставља у промет у складу са условима из 

члана 37. овог закона; 
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21) да ли су извођачи вештачког осемењавања уписани у Регистар 
извођача вештачког осемењавања; 

22) да ли физичко лице које обавља вештачко осемењавање 
ОДГАЈИВАЧ КОЈИ ОБАВЉА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ У СВОМ СТАДУ 
испуњава услове из члана 38. став 2. овог закона; 

23) испуњеност услова из члана 38. став 4. СТАВ 5. овог закона; 
24) рад извођача вештачког осемењавања; 
25) заштитни појас око центра за селекцију пчелињих матица, односно 

посебне услове промета и селидбе пчела и пчеларског приплодног материјала, 
као и гајење пчела у заштићеном појасу око центра за селекцију пчелињих 
матица; 

26) да ли се генетске манипулације врше у дозвољене сврхе; 
27) извођење молекуларно-генетских тестова; 
28) да ли је тестирање производних способности домаћих животиња 

извршено на прописан начин; 
29) да ли се гајење врши у складу са прописаним условима по врстама 

гајења; 
30) да ли се гајење врши уз поштовање ИСПУЊАВАЊЕ потреба 

домаћих животиња у гајењу у погледу исхране и неге; 
31) да ли објекти и опрема за гајење испуњавају прописане услове; 
32) да ли је одгајивач оспособљен за гајење и поступање са домаћим 

животињама и да ли има основна знања о гајењу и поступању са домаћим 
животињама, исхрани, квалитету производа животињског порекла и поступању 
са стајским ђубривом; 

33) стручну оспособљеност одгајивача за извођење зоотехничких 
поступака из члана 53. став 1. овог закона; 

34) да ли одгајивач врши исхрану домаћих животиња супротно 
одредбама члана 54. овог закона; 

35) употребу животињских отпадака; 
36) испуњеност техничких и технолошких услова објеката за животињске 

отпатке и погона за прераду и обраду животињских отпадака; 
37) да ли се обележавање и евидентирање домаћих животиња врши у 

складу са одредбама члана 57. овог закона; 
38) да ли се гајење пчела врши у складу са одредбама члана 59. овог 

закона, односно да ли се селидба пчела врши у складу са одредбама члана 61. 
овог закона; 

39) да ли је извршена прописана заштита пчела за време пчелиње паше 
при употреби хемијских средстава авио методом; 

39А) ДА ЛИ СЕ ИНТЕНЗИВНО ГАЈЕЊЕ ДИВЉАЧИ ИЗ КЛАСЕ СИСАРА 
И ПТИЦА ОБАВЉА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 64. ОВОГ ЗАКОНА; 

39Б) ДА ЛИ ЈЕ ДИВЉАЧ КОЈЕ НЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ УНЕТА НА ФАРМУ ДИВЉАЧИ НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ МИНИСТРА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 

40) да ли се аквакултура обавља у складу са одредбама члана 65. овог 
закона; 

41) да ли се уношење риба и осталих водених организама страног 
порекла у објекте за аквакултуру врши на основу дозволе из члана 66. овог 
закона; 

42) да ли се спроводи Програм очувања биолошке разноврсности у 
сточарству; 

43) да ли су аутохтоне расе домаћих животиња уписане у Регистар 
аутохтоних раса домаћих животиња; 

43) ДА ЛИ СУ ОДГАЈИВАЧИ АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА УПИСАНИ У РЕГИСТАР ОДГАЈИВАЧА АУТОХТОНИХ РАСА 
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА; 
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44) да ли се гајење и промет аутохтоних раса домаћих животиња врши 
супротно одредбама члана 69. овог закона; 

45) да ли се врши гајење и промет других раса пчела, осим приплодног 
материјала пчела расе Apis mellifera carnica; 

46) спровођење посебних мера у сточарству у ванредним условима; 
47) испуњеност услова за обављање производње хране биљног порекла 

за домаће животиње; 
48) да ли се врши контрола квалитета хране биљног порекла за домаће 

животиње у процесу производње и да ли се води евиденција о извршеној 
контроли квалитета; 

49) да ли правно лице које врши контролу квалитета хране биљног 
порекла за домаће животиње испуњава прописане услове; 

50) да ли се промет хране биљног порекла за домаће животиње врши у 
складу са прописаним условима; 

51) да ли су производи животињског порекла прописаног квалитета; 
51) ДА ЛИ СЕ ПРОМЕТ ПРОИЗВОДИМА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

ВРШИ АКО СУ ИСПУЊЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ О КВАЛИТЕТУ; 
52) да ли се промет приплодних домаћих животиња врши у складу са 

чланом 75. чланом 76. овог закона; 
53) да ли промет генетским материјалом врши лице које испуњава 

прописане услове; 
54) да ли се увоз и извоз квалитетне приплодне домаће животиње и 

генетског материјала врши по прописаним условима; 
55) извршавање мера по овом закону. 
У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА, ГРАНИЧНИ 

ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР ИМА ПРАВО И ДУЖНОСТ ДА ПРОВЕРАВА: 
1) ДА ЛИ ПРОИЗВОДЕ РИБАРСТВА ПРИ УВОЗУ, ИЗВОЗУ И ТРАНЗИТУ 

ПРАТЕ ПРОПИСАНЕ ПОТВРДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 66Б СТ. 1. И 2. ОВОГ 
ЗАКОНА, ОСИМ ЗА ПРОИЗВОДЕ РИБАРСТВА ЗА КОЈЕ НИСУ ПОТРЕБНЕ ОВЕ 
ПОТВРДЕ; 

2) ИЗВРШАВАЊЕ МЕРА ПО ОВОМ ЗАКОНУ. 
 

Мере које налаже пољопривредни инспектор И ГРАНИЧНИ ВЕТЕРИНАРСКИ 
ИНСПЕКТОР 

Члан 86. 
У вршењу послова из члана 85. СТАВ 1. овог закона пољопривредни 

инспектор може да: 
1) нареди правном лицу, предузетнику или физичком лицу да у 

одређеном року усклади обављање делатности, односно отклони недостатке у 
погледу прописаних услова; 

2) одреди решењем рок субјектима у сточарству за испуњење услова 
предвиђених овим законом; 

3) забрани рад субјектима у сточарству до испуњења услова 
предвиђених овим законом; 

4) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за 
привредни преступ и кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона и 
прописа донетих на основу њега; 

5) нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим 
законом. 

У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 85. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА 
ГРАНИЧНИ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР МОЖЕ ДА: 

1) ЗАБРАНИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА АКО 
ИХ НЕ ПРАТЕ ПРОПИСАНЕ ПОТВРДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 66Б СТ. 1. И 2. 
ОВОГ ЗАКОНА, ОСИМ ЗА ПРОИЗВОДЕ РИБАРСТВА ЗА КОЈЕ НИСУ 
ПОТРЕБНЕ ОВЕ ПОТВРДЕ; 
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2) НАРЕДИ ДРУГЕ МЕРЕ И ПРЕДУЗМЕ ДРУГЕ РАДЊЕ, У СКЛАДУ СА 
ОВИМ ЗАКОНОМ. 

Мере из става 1. овог члана пољопривредни инспектор утврђује 
решењем. 

МЕРЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР, 
ОДНОСНО ГРАНИЧНИ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР УТВРЂУЈЕ РЕШЕЊЕМ. 

О извршењу мера наложених решењем из става 2. ИЗ СТАВА 3. овог 
члана правно лице, предузетник, односно физичко лице обавештава 
пољопривредног инспектора, ГРАНИЧНОГ ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСПЕКТОРА. 

 
Обавезе лица над којима се обавља инспекцијски надзор 

Члан 87. 
Одгајивачка организација, организација са посебним овлашћењима, 

ИЗВОЂАЧ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА, одгајивач, који подлежу 
инспекцијском надзору, дужни су да исти омогуће, пруже податке и обавештења 
и осигурају услове за несметани рад пољопривредног инспектора. 

Лица из става 1. овог члана дужна су да у одређеном року, на захтев 
пољопривредног инспектора доставе или припреме податке и материјале који 
су му потребни за обављање послова инспекцијског надзора. 

Рок из става 2. овог члана мора бити примерен врсти захтева. 
 

 
Надлежност за решавање по жалби 

Члан 88. 
На решење пољопривредног инспектора, ОДНОСНО ГРАНИЧНОГ 

ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСПЕКТОРА може се изјавити жалба министру у року од 
осам дана од дана достављања решења. 

О жалби министар одлучује решењем у року од месец дана од дана 
достављања жалбе. 

Жалба не одлаже извршење решења. 
Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега може 

се покренути управни спор. 
 

Привредни преступ 
Члан 89. 

Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за 
привредни преступ правно лице ако: 

1) обавља послове у сточарству, а није уписано у Регистар (члан 6. став 
1); 

2) не спроводи одгајивачки програм (члан 7. став 1, члан 8. став 1, члан 
9. став  1); 

3) спроводи одгајивачки програм, а не испуњава услове из члана 7. став 
3, члана 8. став 3. и члан 9. став 3. овог закона; 

4) обавља послове у сточарству, а не испуњава услове из члана 10. став 
10. СТАВ 12. овог закона; 

5) врши вештачко осемењавање, а није уписано у Регистар извођача 
вештачког осемењавања (члан 38. став 1). 

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 

За радње из става 1. овог члана, поред новчане казне, може се изрећи и 
заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном 
делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу да врши 
одређене дужности, у трајању од шест месеци до пет година. 
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Прекршај правног лица 
Члан 90. 

Новчаном казном од 200.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 

1) не обавештава Министарство о свакој промени података који се 
односе на упис у Регистар (члан 13. став 6); 

2) не доставља Министарству извештај о спровођењу главног 
одгајивачког програма на прописан начин (члан 24. став 3); 

3) уводи у приплод приплодне домаће животиње и квалитетне 
приплодне домаће животиње, а не испуњава прописане услове (члан 25); 

4) наведе нетачне податке о пореклу квалитетних приплодних домаћих 
животиња (члан 26. ст. 1. до 5); 

5) не изврши упис домаћих животиња у матичну евиденцију, односно у 
регистар из члана 27. став 1. овог закона; 

6) не врши контролу производних способности и процене приплодне 
вредности домаћих животиња на прописан начин (члан 28. ст. 1. и 3); 

7) не води збирку података о контроли производних способности и 
других особина домаћих животиња (члан 28. став 4); 

8) одгајивачу не даје резултате контроле производних способности и 
процене приплодне вредности домаћих животиња на прописан начин (члан 29); 

9) не изврши оцењивање и разврставање квалитетних приплодних 
домаћих животиња у класе, ради спровођења селекцијског програма и гајења 
(члан 30); 

10) контролише да ли је извршено тестирање нових раса, провењенци, 
линија и увежених квалитетних приплодних домаћих животиња (члан 32); 

11) не води евиденцију о вештачком осемењавању, односно о 
природном парењу и не издаје потврду о вештачком осемењавању, односно о 
природном парењу (члан 33. став 2); 

12) обавља парење у сродству супротно одредби члана 34. овог закона; 
13) користи приплодњаке за природно парење, а не испуњава услове из 

члана 35. ст. 3. и 4. овог закона; 
13) КОРИСТИ ПРИПЛОДЊАКЕ ЗА ПРИРОДНО ПАРЕЊЕ А НЕ 

ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ, ОСИМ АКО ИМА ДОЗВОЛУ МИНИСТРА 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИПЛОДЊАКА И КАДА НИСУ ИСПУЊЕНИ ПРОПИСАНИ 
УСЛОВИ (ЧЛАН 35. СТ. 1-4); 

13А) КОРИСТИ ЗА ПРИПЛОД МУШКА ГРЛА КОЈА НИСУ ОДАБРАНА ЗА 
ПРИПЛОД, КАО И МУШКА ГРЛА У ТОВУ (ЧЛАН 35. СТАВ 5); 

14) користи приплодњаке за вештачко осемењавање, а не испуњава 
услове из члана 36. ст. 3. и 4. овог закона; 

15) користи и ставља у промет сперму, а не испуњава услове из члана 
37. ст. 1. и 3. овог закона; 

16) врши вештачко осемењавање, а не испуњава услове из члана 38. 
став 4. СТАВ 5. овог закона; 

17) врши вештачко осемењавање супротно одредби члана 41. овог 
закона;  

18) држи приплодњаке, а нема зоотехничку документацију и дозволу из 
члана 42. став 1. овог закона; 

19) спроводи главни одгајивачки програм, а не испуњава услове из 
члана 42. ст. 2. и 3. овог закона; 

20) врши гајење, промет и селидбу пчела и пчеларског приплодног 
материјала у заштитном појасу око центра за селекцију пчелињих матица 
супротно одредбама члана 43. овог закона; 

21) користи и ставља у промет јајне ћелије и ембрионе, а не испуњава 
услове из члана 44. став 1. овог закона; 
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22) врши мењање наследне основе домаћих животиња методама 
генетске манипулације супротно одредбама члана 45. овог закона; 

23) изводи молекуларно-генетске тестове супротно одредбама члана 
46. овог закона; 

24) врши тестирање производних способности домаћих животиња 
супротно прописаним условима (члан 47. став 1); 

25) врши гајење супротно прописаним условима (члан 49. ст. 2. и 3); 
26) не поштује НЕ ИСПУЊАВА потребе домаћих животиња у гајењу у 

погледу исхране и неге (члан 50. ст. 1, 2. и 4); 
27) објекти и опрема за гајење не испуњавају прописане услове (члан 

51); 
28) није оспособљен за гајење и поступање са домаћим животињама и 

нема основна знања о гајењу и поступању са домаћим животињама, исхрани, 
квалитету производа животињског порекла и поступању са стајским ђубривима 
(члан 52); 

29) изводи зоотехничке поступке из члана 53. став 1. овог закона, а није 
стручно оспособљен; 

30) врши исхрану домаћих животиња супротно одредбама члана 54. 
овог закона; 

31) користи објекте за животињске отпатке и погоне за прераду и 
обраду животињских отпадака, а не испуњава техничко-технолошке услове из 
члана 56. овог закона; 

32) врши обележавање и евидентирање домаћих животиња супротно 
одредбама члана 57. овог закона; 

33) врши гајење пчела супротно одредбама члана 59. овог закона; 
34) врши селидбу пчела супротно одредбама члана 61. овог закона; 
35) не омогући одгајивачу пролаз преко његовог земљишта ради 

праћења одбеглог роја пчела (члан 62); 
36) врши употребу средстава за сузбијање комараца авио методом за 

време пчелиње паше супротно одредбама члана 63. овог закона; 
37) обавља гајење дивљачи супротно одредбама члана 64. овог закона; 
37) ОБАВЉА ИНТЕНЗИВНО ГАЈЕЊЕ ДИВЉАЧИ ИЗ КЛАСЕ СИСАРА И 

ПТИЦА СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 64. ОВОГ ЗАКОНА; 
37А) ВРШИ УНОШЕЊЕ ДИВЉАЧИ КОЈЕ НЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ФАРМУ ДИВЉАЧИ БЕЗ ДОЗВОЛЕ НАДЛЕЖНОГ 
МИНИСТРА (ЧЛАН 64А); 

38) обавља аквакултуру супротно одредбама члана 65. овог закона; 
39) врши уношење риба и осталих водених организама страног порекла 

у објекат за аквакултуру без дозволе надлежног министра (члан 66); 
40) не спроводи Програм очувања биолошке разноврсности у 

сточарству из члана 68. овог закона; 
41) врши гајење и промет аутохтоних раса домаћих животиња супротно 

одредбама члана 69. овог закона; 
42) врши гајење и промет приплодног материјала других раса пчела, 

осим заштићене расе пчела Apis mellifera carnica (члан 70. став 1); 
43) не спроводи посебне мере у сточарству у ванредним условима 

(члан 71); 
44) не испуњава прописане услове, а бави се производњом хране 

биљног порекла за домаће животиње (члан 72. став 1); 
45) не обезбеђује сталну контролу квалитета хране биљног порекла за 

домаће животиње у процесу производње и не води евиденцију о извршеној 
контроли квалитета (члан 73. став 1); 

46) врши контролу квалитета хране биљног порекла за домаће 
животиње, а не испуњава прописане услове (члан 73. ст. 2. и 3); 
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47) врши промет хране биљног порекла за домаће животиње супротно 
условима из члана 74. овог закона; 

48) производи СТАВЉА У ПРОМЕТ ПРОИЗВОДЕ животињског порекла 
који нису одговарајућег квалитета (члан 75. став 2); 

49) ставља у промет приплодну домаћу животињу која није обележена 
на прописан начин и ако је не прати одговарајућа зоотехничка документација 
(члан 76); 

50) врши промет генетског материјала, а не испуњава прописане услове 
(члан 77. став 1); 

51) врши увоз квалитетне приплодне домаће животиње, а не испуњава 
прописане услове (члан 78. ст. 1. и 2); 

52) врши извоз квалитетне приплодне домаће животиње, а не испуњава 
прописане услове (члан 79. ст. 1. и 2); 

53) не поступи по решењу пољопривредног инспектора, ОДНОСНО 
ГРАНИЧНОГ ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНСПЕКТОРА у складу са овим законом. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 
10.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 

 
Прекршај предузетника 

Члан 91. 
Новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 

предузетник ако учини радње из члана 89. став 1. тачка 5) и члана 90. став 1. 
тач. 3), 11), 12), 13), 16), 17), 20), 22), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 
35), 36), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 47), 48), 49), 51), 52) и 53) овог 
закона. 

ЧЛАН 91.  
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 250.000 ДО 500.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ ПРЕДУЗЕТНИК АКО УЧИНИ РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 89. СТАВ 1. ТАЧКА 
5) И ЧЛАНА 90. СТАВ 1. ТАЧ. 3), 11), 12), 13), 13А), 16), 17), 20), 22), 26), 27), 
28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 37А) 38), 39), 40), 41), 42), 43), 48), 
49), 51), 52) И 53) ОВОГ ЗАКОНА 

 
Прекршај физичког лица 

Члан 92. 
Новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај 

физичко лице ако врши вештачко осемењавање, а не испуњава услове из 
члана 38. став 2. овог закона.  

Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко 
лице ако учини радње из члана 90. став 1. тач. 3), 11), 12), 13), 20), 22), 25), 26), 
27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 47), 
48), 49), 51), 52) и 53) овог закона. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ АКО УЧИНИ РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 90. СТАВ 1. ТАЧ. 
3), 11), 12), 13), 13А), 20), 22), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 
37), 37А) 38), 39), 40), 41), 42), 43), 48), 49), 51), 52) И 53) ОВОГ ЗАКОНА. 

 
РОК ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВАЊА 

ЧЛАН 50. 
ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ У 

ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА ДУЖНИ СУ ДА СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ УСКЛАДЕ СА 
ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД 
ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 
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ПРЕУЗИМАЊЕ РЕГИСТРА 
ЧЛАН 51. 

РЕГИСТАР АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 
УСТАНОВЉЕН ЗАКОНОМ О СТОЧАРСТВУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 
41/09 И 93/12) НАСТАВЉА ДА СЕ ВОДИ КАО РЕГИСТАР ОДГАЈИВАЧА 
АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.  

 
ПРИМЕНА ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА 

ЧЛАН 52. 
ДО ДОНОШЕЊА ПРОПИСА НА ОСНОВУ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ОВОГ 

ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ: 
1) ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И САДРЖИНИ 

ПОТВРДЕ О ВЕШТАЧКОМ ОСЕМЕЊАВАЊУ, ОДНОСНО ПРИРОДНОМ 
ПАРЕЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 30/14); 

2) ПРАВИЛНИК О ЛИСТИ ГЕНЕТСКИХ РЕЗЕРВИ ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА, НАЧИНУ ОЧУВАЊА ГЕНЕТСКИХ РЕЗЕРВИ ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА, КАО И О ЛИСТИ АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И 
УГРОЖЕНИХ АУТОХТОНИХ РАСА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 38/10); 

3) ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ГАЈЕЊА И ПРОМЕТА 
АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, КАО И САДРЖИНИ И НАЧИНУ 
ВОЂЕЊА РЕГИСТРА АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 56/10). 

 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА 

ЧЛАН 53. 
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 
 

1. Одређење проблема који закон треба да реши? 
 Сточарство као грана пољопривреде представља показатељ 
развијености државе у целини. Доношењем овог закона системски се решавају 
проблеми које одгајивачи имају у сточарској производњи, како би се ова грана 
пољопривреде унапредила, пре свега, кроз усклађивање са прописима ЕУ у 
области сточарства и решавање проблема сагледаних у примени Закона о 
сточарству.  
 Измене и допуне Закона односе се на потребу укључивања нових 
учесника у ланцу производње сточарских производа у постојећи систем, с 
обзиром на континуирани развој технологија производње у сточарству (нпр. 
дистрибутивни центар за промет репродуктивног материјала).  

Такође, неопходно је да буде уређена производња производа 
сточарства, као и производа рибарства на начин који је усклађен са 
производњом у земљама ЕУ. Наиме, стварањем правног основа за доношење 
подзаконских аката, с циљем уређења постојећег система, обезбедиће се 
услови за наступ и опстанак наших произвођача на међународном тржишту, 
како кроз испуњење услова квалитета добијених производа (нпр. EUROP скала 
класирања), тако и спречавањем промета производима рибарства који се 
налазе ван легалних токова. Сходно наведеном, у законодавству Републике 
Србије тренутно не постоје прописи којима се уређује квалитет трупова говеда 
и свиња на линији клања, а што је обавеза Републике Србије у процесу 
приступања ЕУ, а могућност за њихово доношење се ствара овим законом 
(примена EUROP скале класирања за трупове говеда и свиња). 
 Имајући у виду чињеницу да у Републици Србији постоје дистрибутивни 
центри за промет репродуктивног материјала који су регистровани у складу са 
законом којим се уређује ветеринарство, али су ван система у спровођењу 
одгајивачких програма, исте је неопходно увести у систем рада на селекцији и 
одабиру приплодних домаћих животиња, како би се постигли бољи резултати 
примене одгајивачких програма.  

С обзиром да примена одгајивачких програма треба да се врши на начин 
какав је у земљама са развијеном сточарском производњом, измене које се 
односе на ову област су, пре свега, учињене с циљем унапређења квалитета 
одгајивачких програма и што прецизнијег дефинисања услова које они треба да 
испуне. Наиме, предложеним изменама и допунама Закона о сточарству врши 
се усклађивање садржине одгајивачких програма са прописима ЕУ. 
 Овим законом предложено је да се бришу одредбе које су дефинисане 
другим законима (закон којим се уређује ветеринарство, закон којим се уређује 
добробит животиња), како се не би стварале недоумице код одгајивача у 
погледу испуњавања одређених услова и да би се избегло преклапање 
надлежности по више основа. Такође, ово за одгајиваче представља и 
подстицај у смислу да неће издвајати средстава за испуњење услова који би 
били прописани брисаним подзаконским актима (нпр. испуњење услова у 
погледу објеката за гајење по врстама домаћих животиња, као и услова у 
погледу опреме за гајење по врстама домаћих животиња).  
 Производњу у аквакултури, као и производњу дивљачи и производе 
рибарства било је неопходно прецизније дефинисати, како би се створили 
услови за брже унапређење ове производње уз поштовање захтева који се 
постављају у гајењу одређених животињских врста.  
 Такође, неопходно је изменити и део који се односи на гајење аутохтоних 
раса домаћих животиња (измена назива Регистра), како би се Регистар 
аутохтоних раса домаћих животиња, који је установљен Законом о сточарству, 
а чија је сврха очување и одрживо коришћење аутохтоних раса домаћих 
животиња, праћење тренда популација аутохтоних раса и анализа стања ради 
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планирања програма и мера из области руралног развоја, водио на правилан 
начин и како би се у исти уписивали одгајивачи аутохтоних раса, који су 
задужени да обезбеде одговарајуће услове приликом гајења аутохтоних раса 
домаћих животиња. 
 Део који се односи на производе животињског порекла се мења с циљем 
стварања одговарајућег законског основа за усклађивање производа 
животињског порекла са захтевима у погледу квалитета који важе у земљама 
чланицама ЕУ. 
 С обзиром на то да су измене и допуне овог закона такве природе да 
захтевају увођење и граничног ветеринарског инспектора за контролу 
међународних потврда (сертификата) при увозу, извозу и транзиту производа 
рибарства, неопходно је у поступку надзора, поред пољопривредних 
инспектора, укључити и ове инспекторе. 
 
 2. Циљеви који се доношењем закона постижу? 
 Доношењем овог закона треба да се побољша рад на раније 
постављеним циљевима дефинисаним Законом о сточарству („Службени 
гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12), као и да се изврши усклађивање са прописима 
ЕУ у области сточарства. 
 Унапређење постојећег система (одгајивачки програми) на побољшању, 
односно очувању особина домаћих животиња у зависности од њихове 
виталности се свакако издваја, с обзиром на то да се само побољшањем 
производних особина домаћих животиња може очекивати унапређење 
сточарства.  
 Добијање сагласности од главне одгајивачке организације за 
спровођење главног одгајивачког програма које треба да добију регионалне 
одгајивачке организације неопходно је с обзиром на то да регионалне 
одгајивачке организације не израђују, већ спроводе главни одгајивачки програм, 
као и да је у пракси долазило до различитих тумачења и примене главног 
одгајивачког програма од стране регионалних одгајивачких организација (нпр. 
регионална одгајивачка организација покрива једну територију велике 
површине (Ниш), а у пракси је неопходно регистровање више регионалних 
организација за ту територију, а што представља стручну процену кроз 
обезбеђивање организационо-техничких услова за спровођење главног 
одгајивачког програма (члан 10)). 
 С обзиром да су се у спровођењу послова у сточарству појавили нови 
организациони облици, исте је неопходно укључити у израду и спровођење 
одгајивачких програма. Такође, уочена je потреба за поновним дефинисањем 
послова одгајивачких организација, односно организација са посебним 
овлашћењима, како би се испоштовале њихове стварне надлежности. 
 Било је неопходно кроз измене и допуне Закона о сточарству ускладити 
услове које треба да испуни одгајивачки програм са прописима ЕУ (Одлука 
Комисије (ЕЕЗ) бр. 84/247, Одлука Комисије (ЕЕЗ) бр. 84/419, Директива савета 
(ЕEЗ) бр. 88/661, Директива савета (ЕEЗ) бр. 89/361).  
 Изменама и допунама овог закона јасно је прописано да вештачко 
осемењавање одгајивач може да врши у сопственом стаду, како би се 
отклонила недоумица око тога у којим условима одгајивачи могу да врше 
вештачко осемењавање, а која је уочена у примени Закона о сточарству. 
 Циљ измена и допуна закона је и да се јасно дефинишу услови и начин 
коришћења мушких приплодних домаћих животиња, као и начин контроле 
центара за репродукцију и вештачко осемењавање, ради усклађивања са 
реалним потребама у области сточарства. 
 С обзиром на то да се тестирање производних особина домаћих 
животиња врши у фармским условима и у тестној станици, одредба да се она 
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врше у тестној станици је брисана, како би биле обухваћене све могуће 
ситуације у којим се врши тестирање производних особина домаћих животиња. 
 Како би се усагласили са другим законским решењима, предложено је 
брисање појединих одредби овог закона које се односе на начине гајења 
домаћих животиња и промет хране за животиње биљног порекла. 
 У циљу укључења заинтересованих пчеларских удружења у примену 
овог закона, предвиђено је њихово укључивање приликом вођења Катастра 
пчелиње паше и Фенолошке карте. Такође, уводи се и обавеза извештавања 
удружења пчелара о употреби средстава за сузбијање комараца. 
 С обзиром да област гајења дивљачи, као и производња у аквакултури 
није детаљно уређена, циљ овог закона је и да се уреде и ови видови 
производње на одговарајући начин, како би се у овим областима постигли што 
већи економски ефекти. 
 Како би Република Србија испунила обавезе које постоје на 
међународном нивоу у контроли промета производа рибарства, неопходно је 
створити законодавни основ којим се тачно прописује која документација мора 
да прати производе рибарства у промету (међународна потврда (сертификат) о 
улову, међународна потврда за реекспорт (сертификат за реекспорт) и потврда 
да су производи рибарства у складу са међународном потврдом 
(сертификатом) о улову). На тај начин се избегава стављање Републике Србије 
на листу земаља које не поштују међународне одредбе о контроли нелегалног, 
непријављеног и нерегулисаног риболова, односно стварају се услови за наше 
прерађиваче и трговце производима рибарства да наставе своје пословање у 
складу са међународним захтевима. 
 У циљу стварања услова за усклађивање са ЕУ прописима који се 
односе на квалитет производа животињског порекла и његову оцену, неопходно 
је поново дефинисати производе животињског порекла, начин оцене квалитета 
производа животињског порекла, као и неопходну опрему за утврђивање 
квалитета производа животињског порекла. 
 
 Сви наведени циљеви се могу објединити у основне, а то су:  

1) производња довољних количина квалитетних сточарских производа, 
што је предуслов за довољну снабдевеност тржишта квалитетним сточарским 
производима, као и за извоз сточарских производа на тржишта других земаља;  

2) спречавање негативних последица које може да има интензивна 
сточарска производња; заштита здравља и добробити домаћих животиња;  

3) очување животне средине. 
 
 3. Друга могућност за решавање проблема? 
 Приликом сагледавања других могућих решења, а имајући у виду 
тренутно стање у сточарству Републике Србије, уз коришћење позитивних 
искустава, оцењено је да је оптимално решење доношење овог прописа. 
 Наиме, како је било потребно на целовит начин регулисати област 
сточарства и омогућити ефикаснији рад одгајивача, унапредити рад 
одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима, као и 
створити услове за испуњење међународних обавеза које се постављају пред 
Републику Србију, друге могућности решавања наведених проблема нису 
постојале.  
 Сходно томе, Законом о изменама и допунама Закона о сточарству 
додатно су дефинисане области деловања и надлежности субјеката у 
сточарству. Наиме, само измене и допуне Закона стварају услове да се кроз 
свеобухватан приступ решава тешко стање у ком се налази сточарство у 
Републици Србији. 
 
 4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема? 
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 С обзиром да се овим законом уређује материја која се претежно уређује 
законом, није било номотехничке могућности за решавање проблема кроз 
интервенцију на нивоу подзаконских аката. 
 
 5. На кога ће и како ће утицати предложена решења? 
 Овај закон ће имати утицај на: 

1) одгајиваче домаћих животиња, који ће преко одгајивачких 

организација моћи да учествују у спровођењу одгајивачког програма. На основу 

тога одгајивачи ће моћи да планирају своју производњу и имаће бољу сарадњу 

са организацијама у области сточарства у одабиру и гајењу квалитетних 

приплодних домаћих животиња, што ће довести до веће и стабилније 

производње на њиховим пољопривредним газдинствима. Такође, то 

представља и помоћ одгајивачима у одабиру раса, односно врста прилагођених 

поднебљу што доводи до ефикасније производње и смањења трошкова. Поред 

тога, одгајивачи ће одређене зоотехничке поступке (нпр. вештачко 

осемењавање домаћих животиња) моћи да врше само у свом стаду у складу са 

овим законом, чиме је олакшано гајење домаћих животиња. Такође брисане су 

одредбе које се односе на производњу и промет хране биљног порекла, 

односно примарна производња хране за домаће животиње обавља се у складу 

са законом којим се уређује безбедност хране;  

2) друге субјекте у сточарској производњи, пре свега, лица која раде 

на терену као селекционери у одгајивачким организацијама, као и одгајивачких 

организација које израђују одгајивачке програме и врше процену приплодне 

вредности домаћих животиња у складу са међународним стандардима (нпр. 

тренутно се у складу са одгајивачким програмом врши контрола млечности 

методом АТ4 које је утврдио ICAR (International Committee for Animal Recording), 

а овим изменама и допунама закона дата је могућност примене и других метода 

(нпр. БТ4) чији је циљ ефикаснија контрола);  

3) на регионалне одгајивачке организације, с обзиром на то да ће 

кроз систем добијања сагласности, јасно знати које послове у оквиру главног 

одгајивачког програма спроводе и на којој територији; 

4) удружења пчелара којима се дају нова овлашћења за која су они 

заинтересовани, како би се унапредила ова, све битнија, грана сточарства и 

како би се створили услови за подизање нивоа производње у пчеларству. 

Наиме, пчелари ће имати информације о распореду пчелиње паше и на основу 

катастра моћи ће да планирају своје активности које се односе на селидбу 

пчела и распоред пчелињака на стајалиштима; 

5) произвођаче рибе у објектима за аквакултуру и одгајиваче 

дивљачи којима ће бити јасно прописани услови под којима ће вршити гајење 

ових врста животиња. То ће допринети бољим условима за гајење дивљих 

животиња, и њихову ефикаснију производњу;  

6) прерађиваче и трговце производима рибарства за које је 

неопходна прописана међународна потврда (сертификат), односно који ће 

имати обавезу да приликом увоза, транзита и извоза производа рибарства 

поседују одговарајућу документацију у складу са овим законом, а која је 

усклађена са међународним захтевима, што до сада није био случај; 

7) Министарство пољопривреде и заштите животне средине које ће 

имати прецизније информације о квалитету домаћих животиња које се гаје у 
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Републици Србији и њиховим производним особинама преко извештаја 

одгајивачких организација и на основу информација од других субјеката у 

сточарству (нпр. о квалитету трупова из кланица EUROP скала класирања) , на 

основу којих ће се касније вршити креирање аграрне политике у области 

сточарства, као и у контроли примене закона. 

 
 6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде, 
посебно малих и средњих предузећа? 
 Потребно је да се у оквиру овог министарства успостави база података о 
међународним потврдама (сертификатима) о улову, међународним потврдама 
за реекспорт (сертификати за реекспорт) и потврдама да производи рибарства 
потичу од улова за који је издата међународна потврда (сертификат) о улову, а 
што је и предвиђено у оквиру Националног програма за усвајање правних 
тековина ЕУ, ПГ13 Рибарство, с обзиром да је то обавеза наше државе у 
процесу приступања ЕУ. Напомињемо да установљавање наведене базе 
података не захтева додатне материјалне трошкове у погледу оснивања и 
одржавања, с обзиром на то да подаци који треба да се воде не захтевају 
формирање сложене базе података, већ могу да се воде и у оквиру постојеће 
техничке подршке у овом министарству. 
 Доношење овог прописа неће проузроковати додатне трошкове ни 
грађанима, ни привреди, ни пољопривредним произвођачима, с обзиром на то 
да овим изменама и допунама закона не настају нови трошкови за субјекте у 
сточарству.  

Наиме, што се тиче надлежности граничног ветеринарског инспектора 
указујемо да је исти установљен законом којим се уређује ветеринарство. 
Сходно томе, гранични ветеринарски инспектор у складу са законом којим се 
уређује ветеринарство већ обавља неопходне контроле производа рибарства, а 
што је и наведено у овом закону (члан 66б у коме је прописано да се увоз, извоз 
и транзит производа рибарства врши ако су поред услова прописаних законом 
којим се уређује ветеринарство испуњени и услови у погледу међународних 
потврда). Како је неопходно да се у складу са међународним захтевима прати 
да ли производи рибарства потичу из нелегалног, непријављеног и 
нерегулисаног риболова, неопходно је да постојећи надлежни гранични 
ветеринарски инспектор у свом раду захтева доставу и тог документа који је 
обавезан у међународном промету производа рибарства. Имајући у виду 
наведено, не стварају се додатни трошкови организовања рада граничног 
ветеринарског инспектора у складу са овим законом, с обзиром на то да су исти 
решени у складу са законом којим се уређује ветеринарство. У вези са 
наведеним, указујемо да обавеза поседовања наведених потврда не захтева 
додатне трошкове на страни привредних субјеката, с обзиром на то да 
надлежни ветеринарски инспектор већ врши обавезни преглед у објекту у коме 
се производи рибарства производе и издаје неопходну документацију, а у 
складу са законом којим се уређује ветеринарство. 
 Што се тиче одгајивача који обављају послове фармског гајења 
дивљачи, указујемо да се исти већ обављају у складу са Законом о сточарству, 
а овим изменама и допунама само се прецизира начин гајења дивљачи у 
складу са потребама одгајивача гајене дивљачи (дефинисање фарме дивљачи, 
стварање могућности за прописивање услова у погледу технологије гајења 
дивљачи и добробити животиња, а које се већ примењују). 
 
 7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 
оправдавају трошкове које ће он створити? 
 Позитивне последице доношења овог закона огледају се у стварању 
сигурнијег и ефикаснијег законодавног оквира који ће омогућити повећање 



54 

конкурентности произвођачима у сточарству, пре свега, кроз примену 
међународних метода оцене квалитета производа сточарства (нпр. EUROP 
скала класирања), што ће посредно утицати на могућност њиховог наступа на 
међународном тржишту. Поред тога, у случају производа рибарства спречава 
се да Републици Србији буде забрањен извоз производа рибарства, јер не 
поштује међународне одредбе у овој области. 
 Имајући у виду да до сада није установљен Катастар пчелиње паше и 
Фенолошка карта, активно укључивање удружења пчелара у примену овог 
закона кроз њихово вођење представља корист овим удружењима, чиме ће 
унапредити своју производњу. Наиме, катастар пчелиње паше представља 
збирку података о медоносном биљу, а Фенолошка карта скуп података о 
могућности паше по врстама паше, а систем ових података допринеће 
побољшању квалитета и ефикаснијој производњи пчеларских производа. 
Сходно наведеном, а имајући у виду њихове захтеве и потребе, степен њихове 
организованости, односно могућности вођења Катастра пчелиње паше и 
Фенолошке карте, као и негативне ефекте непостојања Катастра пчелиње паше 
и Фенолошке карте по произвођаче пчеларских производа, предложено 
решење оправдава овакав начин њиховог вођења.  
  
 8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишна конкуренција? 
 Примена овог закона омогућује правно уређен наступ свих субјеката у 
сточарству. Стимулише појаву нових привредних субјеката који врше контролу 
производних и репродуктивних особина домаћих животиња, селекцију домаћих 
животиња на повећање продуктивности уз поштовање њихове виталности, 
уређује производњу гајене дивљачи, као и производњу у објектима за 
аквакултуру. 
 Њиме се такође подстичу удружења пчелара да се активно укључе у 
примену закона и да раде на унапређењу своје производње. 
 Овај закон подстиче конкуренцију стимулацијом за формирање 
одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима са 
повећаним бројем радних места у њима. 
 Напомињемо да примена овог закона неће довести до пада појединих 
привредних субјеката на тржишту (пчеларска удружења, одгајивачи гајене 
дивљачи, прерађивачи и трговци производима рибарства), с обзиром на то да 
су законска решења такве природе да не доводе до оптерећења производње за 
наведене привредне субјекте на тржишту. 
 
 9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 
закону?  
 Процес израде овог закона трајао је око годину дана. То је био 
неопходан период у коме су утврђене најбитније тачке чије је дефинисање 
неопходно у законском акту.  
 У том периоду је кроз две радне групе у које су биле укључене 
заинтересоване стране припремљен текст радне верзије наведеног законског 
прописа. Наиме, у припрему текста били су укључени председник Савеза 
пчеларских организација Србије са конкретним захтевом да удружења пчелара 
воде Катастар пчелиње паше и Фенолошку карту, што је и прихваћено; заменик 
председника Групације за рибарство при Привредној комори Србије са 
захтевом прецизирања објеката за аквакултуру, што је и прихваћено; 
представници главних одгајивачких организација који су подржали измене 
садржине главног одгајивачког програма, као и промену надлежности 
одгајивачких организација; представници асоцијације произвођача (Холштајн 
асоцијације Србије и Централно удружење одгајивача говеда сименталске 
расе) који су подржали измене и допуне Закона о сточарству, председник 
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Ловачког савеза Србије и заменик председника Ловачког савеза Војводине који 
су писменим путем поднели предлоге који су прихваћени (јасније дефинисање 
фарме дивљачи и начин рада). 
 Такође, о тексту радне верзије Закона се расправљало и у оквиру 
Стручне радне групе за сточарство који су подржали измене и допуне и где су 
изнете примедбе на текст радне верзије и на примену Закона о сточарству (да 
се обједине одгајивачки програми за централну Србију и Аутономну покрајину 
Војводина, а што није прихваћено имајући у виду поделу надлежности 
прописане другим прописом; да се донесу поједина подзаконска акта што је 
уважено (вештачко осемењавање домаћих животиња); да се пољопривредна 
инспекција укључи у надзор над храном за животиње - указано је да то није 
предмет овог закона и да је то већ регулисано другим прописима).  
 Приликом припреме закона узета су у обзир и искуства земаља 
Европске уније и земаља у окружењу. 

Имајући у виду чињеницу да се изменама и допунама Закона о 
сточарству битније не мења област сточарства у складу са Пословником Владе 
није спроведена јавна расправа. 

 
 10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се 
остварило оно што се доношењем закона намерава?  

Ради спровођења овог закона потребно је донети следећа подзаконска 
акта у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу, и то: 

1) Правилник о условима у погледу објеката и опреме које морају 

испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним 

овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају 

испуњавати организације са посебним овлашћењима (члан 8. Предлога 

закона); 

2) Правилник о начину вођења евиденције и садржини потврде о 

вештачком осемењавању, односно природном парењу (члан 15. Предлога 

закона); 

3) Правилник о програму, садржини и начину спровођења стручног 

оспособљавања одгајивача за вештачко осемењавање животиња (члан 20. 

Предлога закона); 

4) Правилник о условима у погледу објеката и опреме за гајење 

дивљачи (члан 29. Предлога закона); 

5) Правилник о условима у погледу објеката и опреме за бављење 

аквакултуром (члан 31. Предлога закона); 

6) Правилник о обрасцу међународне потврде (сертификата) о 

улову, обрасцу међународне потврде за реекспорт (сертификат за реекспорт) и 

обрасцу потврде да су производи рибарства у складу са међународном 

потврдом (сертификатом) о улову, начину вођења евиденције о наведеним 

потврдама, као и листу производа рибарства за које нису потребне наведене 

потврде (члан 32. Предлога закона); 

7) Правилник о листи аутохтоних раса и угрожених аутохтоних раса 

домаћих животиња, и критеријуми за утврђивање угрожености расе (члан 33. 

Предлога закона); 

8) Правилник о условима у погледу гајења и промета аутохтоних 

раса домаћих животиња, као и садржини и начину вођења Регистра одгајивача 

аутохтоних раса домаћих животиња (члан 33. Предлога закона); 
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9) Правилник о квалитету, начину оцене квалитета производа 

животињског порекла, као и неопходну опрему за утврђивање квалитета 

производа животињског порекла (члан 37. Предлога закона). 
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ИЗЈАВА 

 О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  
    Овлашћени предлагач  - Влада 
    Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
 
2. Назив прописа 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о сточарству 
 (Draft Law on amendments on the Law on animal husbandry) 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума 
о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне 
стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну садржину прописа, 

• Нормативна садржина Предлога закона о изменама и допунама Закона 
о сточарству није у супротности са одредбама Споразума и Прелазног 
споразума. Наиме, чланом 38. Прелазног споразума (ССП члан 73. 
Конкуренција и остале економске одредбе), став 9. прописано је да се правила 
државне помоћи, које су предмет Предлога закона о изменама и допунама 
Закона о сточарству, неће односити на пољопривредне производе и производе 
рибарства.  

Предлог закона је усклађен са чланом 27. Споразума о стабилизацији и 
придруживању, јер се њиме не уводе количинска ограничења и мере које имају 
исто дејство на увоз пољопривредних производа пореклом из заједнице. 

Предлог закона је усклађен са чланом 30. Споразума о стабилизацији и 
придруживању, јер се не уводе се нове препреке за трговину које могу имати 
исто дејство као количинска ограничења 

Предлог закона је усклађен са чланом 37. Споразума о стабилизацији и 
придруживању, јер нема разлике за страна и домаћа правна и физичка лица. 

Предлог закона је усклађен са чланом 97. јер се измене доносе у циљу 
постепеног усклађивања са ЕУ законодавством  

Предлог закона је усклађен са чланом 98. Споразума о стабилизацији и 
придруживању, јер су у обзир узете приоритетне области у складу са правним 
тековинама Заједнице у области рибарства. 

 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 

Споразума и Прелазног споразума, 
• Нема 

 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 

Споразума и Прелазног споразума, 
• Испуњене су обавезе Споразума о стабилизацији и придруживању 

наведене у чл. 27, 30, 37, 97. и 98. 
 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума, 

• Нема 
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д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 

• Предлогом закона о изменама и допунама Закона о сточарству се на 
системски начин уређује област сточарства, уређују се производи сточарства, 
производи рибарства, одгајивачке организације и организације са посебним 
овлашћењима, услови за гајење дивљачи и аквакултуру, квалитет производа 
сточарства и промет производа рибарства, што је у сагласности са 
Националним програмом за интеграцију Републике Србије у Европску унију и 
представљено је у поглављу 3.11. Пољопривреда и рурални развој и у 
поглављу 3.13. Рибарство.  

У досадашњем периоду област сточарства била је дефинисана Законом 
о сточарству и подзаконским актима (уредбе и правилници), што је наведеним 
националним програмом за интеграцију дато у поглављу 3.11.3. Организација 
пољопривредног тржишта.  

Основни законски оквир при креирању и реализацији досадашње 
аграрне политике Републике Србије у области сточарства представљао је 
Закон о сточарству („Службени гласник РС”, број 41/09 и 93/12), као и 
правилници и уредбе у области сточарства, који се односе на средњерочне и 
краткорочне периоде. Законом о сточарству и пратећим подзаконским актима 
ближе се дефинишу механизми имплементације аграрне политике у области 
сточарства, кроз систем спровођења одгајивачких програма, а Предлогом 
закона о изменама и допунама Закона о сточарству исти се унапређују и 
уређује се и питање контроле промета производа рибарства у складу са ЕУ 
захтевима.  

 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 

усклађености са њима,  
• Предлог закона о изменама и допунама Закона сточарству се може 

довести у везу са Уговором о функционисању Европске уније и то са главом III 
Пољопривреда и рибарство чл. 39-44, а са којима није у сагласности. Наиме, 
национално законодавство Републике Србије не подлеже правилима 
утврђеним за оснивање и функционисање унутрашњег тржишта држава 
чланица ЕУ и оснивање организације пољопривредних тржишта ЕУ. Поменутим 
одредбама Уговора о функционисању ЕУ уређује се унутрашње тржиште 
пољопривредних производа СМО (Common Market Organisation) и политика 
подстицаја из ЗПП (Заједничка пољопривредна политика) из које су искључене 
државе нечланице, па тиме и Република Србија. 
 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима,  

• Уредба савета (ЕУ) бр. 1005/2008 од 29. септембра 2008. О 
установљавању система за спречавање, утврђивање и елиминисања 
нелегалног, непријављеног и нерегулисаног риболова и допуњавању Уредбе 
(EЗ) бр. 2847/93, (EЗ) бр. 1936/2001 и (EЗ) бр.601/2004 и укидању Уредбе (ЕЗ) 
бр. 1093/94 и (ЕЗ) бр. 1447/1999 (COUNCIL REGULATION (EC) No 1005/2008 of 
29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate 
illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 
2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) 
No 1093/94 and (EC) No 1447/1999); 

• Директива савета (ЕЗ) бр. 1010/2009 од 30. новембра 2009. године о 
приплодним животињама чисте расе врсте говеда (COUNCIL DIRECTIVE 
2009/157/EC of 30 November 2009 on pure-bred breeding animals of the bovine 
species);  
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• Одлука Комисије (ЕЕЗ) бр. 84/247 од 27. априла 1984. године којом се 
утврђују критеријуми за признавање одгајивачких организација и асоцијација 
које воде и установљавају матичну евиденцију за приплодне животиње чисте 
расе врсте говеда (COMMISSION DECISION 84/247 (EEC) of 27 April 1984 laying 
down the criteria for the recognition of breeders' organizations and associations 
which maintain or establish herd-books for pure-bred breeding animals of the bovine 
species); 

• Одлука Комисије (ЕЕЗ) бр. 84/419 од 19. јула 1984. године којом се 
утврђују критеријуми за упис говеда у главну матичну књигу Commission 
Decision 84/419 (EEC) of 19 July 1984 laying down the criteria for entering cattle in 
herd-books; 

• Директива савета (ЕEЗ) бр. 88/661 од 19. децембра 1988. године о 
зоотехничким стандардима који се примењују на приплодне животиње врсте 
свиње Council Directive 88/661/EEC of 19 December 1988 on the zootechnical 
standards applicable to breeding animals of the porcine species; 

• Одлука Комисије (ЕЕЗ) бр. 89/501 од 18. јула 1989. године о 
утврђивању услова за одобравање и надзор одгајивачких организација и 
одгајивачких асоцијација које установљавају и воде матичну евиденцију 
приплодних свиња чисте расе COMMISSION DECISION 89/501/EEC of 18 July 
1989 laying down the criteria for approval and supervision of breeders' associations 
and breeding organizations which establish or maintain herd-books for pure-bred 
breeding pigs (89/501/EEC); 

• Одлука Комисије (ЕЕЗ) бр. 89/507 од 18. јула 1989. од године о 
методама за праћење и процену приплодне вредности чистокрвних и 
хибридних приплодних свиња COMMISSION DECISION (89/507/EEC) of 18 July 
1989 laying down methods for monitoring performance and assessing the genetic 
value of pure-bred and hybrid breeding pigs; 

• Директива савета (ЕEЗ) бр. 89/361 од 30. маја 1989. године о 
приплодним овцама и козама чистих раса Council Directive 89/361/EEC of 30 May 
1989 concerning pure-bred breeding sheep and goats; 

• Одлука Комисије (ЕЕЗ) бр. 90/256 од 10. маја 1990. године о 
утврђивању метода за праћење и процену приплодне вредности приплодних 
оваца и коза чисте расе Commission Decision 90/256/EEC of 10 May 1990 laying 
down methods for monitoring performance and assessing the genetic value of pure-
bred breeding sheep and goats; 

• Одлука Комисије (ЕЕЗ) бр. 90/257 од 10. маја 1990. године о 
критеријумима за прихватање за приплод приплодних оваца и коза чисте расе и 
употребе њиховог семена, јајних ћелија и ембриона Commission Decision 
90/257/EEC of 10 May 1990 laying down the criteria for the acceptance for breeding 
purposes of pure-bred breeding sheep and goats and the use of their semen, ova or 
embryos; 

• Директива савета (ЕEЗ) бр. 90/427 од 26. јуна 1990. године о 
зоотехничким и генеалошким условима који уређују трговину копитарима унутар 
заједнице Council Directive 90/427/EEC of 26 June 1990 on the zootechnical and 
genealogical conditions governing intra-Community trade in equidae; 

• Директива савета (ЕEЗ) бр. 90/428 од 26. јуна 1990. године о трговини 
копитарима намењеним такмичењима и утврђивању услова за учествовању на 
њима COUNCIL DIRECTIVE 90/428/EEC of 26 June 1990 on trade in equidae 
intended for competitions and laying down the conditions for participation therein;   

• Директива савета (ЕEЗ) бр. 91/174 од 25. марта 1991. године о 
зоотехничким и захтевима за педигре за стављање на тржиште животиња чисте 
расе и допуњавању Директива 77/504/ЕЕЗ и 90/425/ЕЕЗ  Council Directive 
91/174/EEC of 25 March 1991 laying down zootechnical and pedigree requirements 
for the marketing of pure-bred animals and amending Directives 77/504/EEC and 
90/425/EEC; 
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• Директива савета (ЕЗ) бр. 94/28 од 23. јуна 1994. године којом се 
утврђују начела која се односе на зоотехничке и генеалошке услове примењиве 
на увоз из трећих земаља животиња, њиховог семена, јајних ћелија и ембриона 
и допуњавању  Директиве 77/504/ЕЕЗ о чистокрвним приплодним говедима 
Council Directive 94/28/EC of 23 June 1994 laying down the principles relating to the 
zootechnical and genealogical conditions applicable to imports from third countries of 
animals, their semen, ova and embryos, and amending Directive 77/504/EEC on 
pure-bred breeding animals of the bovine species. 
 У Закону о изменама и допунама Закона о сточарству није вршено 
усклађивање са наведеним секундарним извором права ЕУ. Наиме, његово 
усклађивање са наведеним секундарним изворима права ЕУ извршиће се кроз 
доношење подзаконских аката предвиђених овим законом. 
 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са 
њима, 

• Нема. 
 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
• У Предлогу закона о изменама и допунама Закона о сточарству није 

вршено усклађивање са наведеним секундарним извором права ЕУ. 
Усклађивање са секундарним изворима права ЕУ је неопходно приликом 
доношења пратећих прописа. 
 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа 
са прописима Европске уније. 

• До приступања Републике Србије Европској унији. 
 

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, 
потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно 
попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно 
попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби 
секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или 
спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора 
права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће 
спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос 
те одредбе директиве).   

Овим прописом се не врши пренос одредби секундарног извора права 
Европске уније. 

 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 

на српски језик? 
• Не. 

 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
• Не. 

 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 

усклађености 
 У изради Предлога закона о изменама и допунама Закона о сточарству 
нису учествовали консултанти. Напомињемо да су на изради овог закона 
учествовале заинтересоване стране (формиране две радне групе) које су 
припремиле први текст радне верзије наведеног законског прописа. Такође, 
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били су укључени и представници Стручне радне групе за сточарство где су 
изнете примедбе на први текст радне верзије овог закона.  
 Предлагач је проценио да се у овој фази није неопходно консултовати са 

Европском комисијом, јер се овим прописом не врши транспозиција ЕУ 

законодавства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


