
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење Нацрта закона о измени Закона сточарству, садржан је 

у одредби члана 97. став 1. тачка 9) Устава Републике Србије којим је утврђено да  

Република Србија  и обезбеђује систем заштите и унапређења животне средине; заштиту и 

унапређивање биљног и животињског света.  

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

  

Услед изузетно тешких услова рада свих учесника у сектору сточарства, 

који су последица тешке економске ситуације, Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде кроз доношење мера подршке предложе и измену Закона о сточарству, која 

ће помоћи произвођачима да унапреде своју производњу и постану конкурентнији на 

тржишту.  

Нацрт закона о измени Закона сточарству (у даљем тексту: Нацрт закона) 

представља полазну основу каја ће поспешити убрзан развој сточарства у Републици 

Србији, а такође и функционисањре државног система и механизама који ће подржати тај 

развој.  

Такође, Нацртом закона омогућено је да се кроз свеобухватан приступ 

помогне свим учесницима у сектору сточарства. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 

И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 

Одребом члана 1. Нацрта закона извршена је измена Закона о сточарству, 

тако што су у члану 82. ст. 4, 5. и 6. брисани. Изменом закона је извршено укидање 

накнада за трошкове управног поступка, које сноси подносилац захтева, и то за: упис у 

Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима; упис у 

Регистар извођача вештачког осемењавања; упис у Регистар аутохтоних раса; издавање 

решења о испуњености услова за објекте из чл. 51, 56. и 70. Закона; издавање дозволе за 

мењање наследне основе домаћих животиња методама генетске манипулације у научно-

истраживачке сврхе; издавање дозволе за увоз и извоз домаћих животиња. На тај начин 

стекли су се услови за растерећења свих учесника у сектору сточарства, а у циљу 

постизања позитивнијих ефеката у области сточарства. 

 

 

V. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства 

у буџету Републике Србије. 

 



 

VI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА 

 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

 

VII. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

 Разматрање и доношење Нацрта закона по хитном поступку предлаже се у складу 

са чланом 167. Пословника народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 - 

Пречишћен текст), ради усаглашавања предложених решења са Законом о изменама и 

допунама Закона о буџетском систему, који се такође доноси по хитном поступку, а све у 

циљу доследне примене посебних фискалних правила који се односе режим јавних 

дажбина. 
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