
IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

 1. Који проблем се решава прописом? 

 

 Нацртом закона ће се укинути поједине јавне дажбине, а у циљу растерећења свих 

учесника у сектору сточарства у условима економске кризе, као и унапређења сточарске 

производње, унапређења расног састава стоке и ради повећања конкурентности, обима и 

квалитета производње млека, меса, јаја, рибе и меда. 

 

 2. Који циљеви треба да се постигну доношењем акта? 

 

 Циљеви који треба да се постигну доношењем овог закона јесу: 

 - Побољшање, односно очување особина домаћих животиња у зависности од 

њихове виталности je битан сегмент сточарске производње, јер само побољшањем 

производних особина домаћих животиња можемо очекивати унапређење сточарства.

 Очувањем генетске варијабилности и биолошке разноврсности у сточарству 

омогућавамо очување постојећих врста и раса домаћих животиња. 

 - Очување пољопривредних површина у њиховој употреби сходно намени је 

предуслов за наставак пољопривредне производње и неопходно је наставити са њиховим 

правилним коришћењем. 

 - Производња довољних количина квалитетних сточарских производа, као циљ је 

предуслов за довољну снабдевеност тржишта квалитетним сточарским производима, као и 

за извоз сточарских производа на тржишта других земаља.  

 - Јасно дефинисање права и дужности субјеката у сточарству и њихове 

надлежности у области сточарске производње је неопходно да би се постигли најбољи 

резултати у производњи и да би се омогућило повећање производње без нарушавања 

здравља домаћих животиња. 

 - Само правилним извођењем стручних зоотехничких послова омогућава се 

правилна процена приплодне вредности домаћих животиња и ефикасан селекцијски рад. 

 - Идентификација, обележавање и регистрација домаћих животиња омогућава 

поред праћења домаћих животиња и праћење производних способности домаћих 

животиња на правилан начин, чиме се постиже и регистрација производних особина 

домаћих животиња и њихово поређење у циљу спровођења одгајивачког програма. 

  

 3. Да ли су разматране друге могућности за решење проблема?   
  

 Друге могућности решавања проблема нису постојале и доношењем овог нацрта се 

обетбеђује да се кроз свеобухватан приступ помогне свим учесницима у сектору 

сточарства. 

 

 

 4. Зашто је доношење акта најбоље решење датог проблема? 

 

У оквиру пројеката који се у Републици Србији одвијају у циљу побољшања 

пословне климе, идентификовани су бројни трошкови привреде који отежавају њено 



пословање међу којима су и поједине накнаде, таксе и друге дажбине које се односе на 

сектор сточарства.  

 

 5. На кога ће и како утицати решења предложена у акту? 

 

 Предложене измене закона о сточарству ће имати утицај на одгајиваче домаћих 

животиња, који ће преко одгајивачких организација моћи  лакше да спроводе одгајивачки 

програм. На основу тога одгајивачима ће бити омогућено да лакше планирају своју 

производњу и имаће бољу сарадњу са институцијама у одабиру и гајењу квалитетних 

приплодних домаћих животиња, што ће самим тим довести до веће и стабилније 

производње.  

 Нацрт закона ће имати утицаја и на све друге субјекте у сточарској производњи, 

почевши од лица који раде на терену као селекционери у одгајивачким организацијама, 

затим одгајивачких организација које ће израђивати одгајивачке програме и вршити 

процену приплодне вредности домаћих животиња у складу са међународним стандардима, 

као и институција, које ће имати прецизније информације о квалитету домаћих животиња 

које се гаје у Републици Србији  и њиховим производним особинама, на основу којих ће 

се касније вршити креирање аграрне политике у области сточарства. 

 

6. Који су трошкови које ће примена акта изазвати грађанима и 

привреди, посебно МСП? 

  

 Примена закона не би требало да створи додатне трошкове грађанима и привреди, 

имајући у виду предложену измену закона. 

   

7. Да ли позитивни ефекти аката оправдавају трошкове његове 

примене? 

 

 Позитивни ефекти се могу очекивати у перспективи, када ће Република Србија 

имати развијенију сточарску производњу која ће на основу постигнутих резултата бити 

конкурентна на европском тржишту, јер ће моћи да понуди квалитетне, здравствено 

исправне прехрамбене производе који потичу од контролисаних домаћих животиња. 

 

 8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију? 

 

 Нацртом закона ће омогућити 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.  

 Такође, овим законом подстиче се конкуренција стимулацијом за формирање 

одгајивачких организација и повећаним бројем радних места у њима. 

 

 9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о 

акту? 

 



 С обзиром да је интерес свих правних и физичких лица да се смање, односно укину 

трошкови за вођење управног поступка, односно накнаде, није било потребе за 

прикупљањем мишљења и ставова произвођача и привредних актера у сточарству. 

 

 10. Које ће мере током примене закона бити предузете да би се остварили 

циљеви доношења закона? 

 

 Мере које ће се предузети да би се примениле одредбе овог закона односе се на 

информисање свих учесника у одгајивачком програму. Такође, о доношењу овог закона 

биће информисани и запослени у пољопривредним саветодавним службама, као и остали 

актери у сточарству. 

 


