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I. УСТАВНИ ОСНОВ  

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члaну 99. став 1. тачка 7) 

Устава Републике Србије, према којем Народна скупштина доноси законе и друге опште 

акте из надлежности Републике Србије. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

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

пословне климе, идентификовани су бројни трошкови привреде, који отежавају њено 

пословање и директно утичу на смањење инвестиција. Наиме, привредни субјекти су 

указали на велики број намета које плаћају, као и на њихову висину, истичући да су у 

великом броју случајева ови намети уведени неосновано. Анализирајући захтев привреде 

да се конкретне обавезе прописане законом укину, узети су у обзир тешки услови у којима 

домаћа привреда послује, као тешка материјална ситуација грађана, а нарочито 

пољопривредника.  

У конкретном случају, када је реч о трошковима регистрације објеката у којима се 

обавља ветеринарска делатност, односно утврђивања испуњености ветеринарско-

санитарних услова, односно општих и посебних услова за хигијену хране и хране за 

животиње, сматрамо да је у циљу подстицаја развоја сточарства потребно да се ови 

трокови укину трошкови, а посебно имајући у виду чињеницу да је постојање Регистра 

објеката односно Регистра одобрених објеката, као и Регистра извозних објеката у 

интересу Републике Србије. 

 
 III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 

 Чланом 1. предложено је да се у члану  73. Закона о ветеринарству (,,Службени 

гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10), дода став 3. који гласи: 

 „Поступак регистрације објеката из члана 72. овог закона бесплатан је.” 

Чланом 2. предложено је да се у члану 78. додаја став 4. који гласи: 

„Поступак регистрације објеката за извоз из члана 72. овог закона бесплатан је.” 

Чланом 3. предложено је да се члан 80. брише. 

Чланом 4. предложено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

  

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска средства. 
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