
V. 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 унапрењђења 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 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 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 ствљање 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 происима 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? 
 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 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 реескпорт 
(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 
навединем, 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 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 удружењим, чиме ће унапредити своју 
производњу. Наиме, катастар пчелиње паше представља збирку података о 
медосносном 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 трижишту (пчеларска удружења, одгајивачи гајене 
дивљачи, прерађивачи и трговци производима рибарства), с обзиром на то да су 
законска решња 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 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 Закона потребно је донети следећа подзаконска акта: 
1) Правилник o изменама Правилника 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; 

2) Правилник о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих 
животиња, као и садржини и начину вођења Регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих 
животиња; 

3) Правилник о изменама Правилника о садржини и начину вођења катастра 
пчелиње паше; 

4) Правилник о условима у погледу објеката и опреме за гајење дивљачи; 
5) Правилник о условима у погледу објеката и опреме за бављење аквакултуром;  



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; 

7) Правилник о квалитету, начину оцене квалитета производа животињског 
порекла, као и неопходну опрему за утврђивање квалитета производа животињског 
порекла; 

8) Правилник о условима за одржавање смотри, изложби, сајмова, лицитација и 
такмичења; 

9) Правилник о листи аутохтоних раса и угрожених аутохтоних раса домаћих 
животиња, и критеријуми за утврђивање угрожености расе. 
 
 VI. ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ  
      СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТОМ 

Овај закон усклађен је са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. године („Службени гласник РС”, број 85/14). 

 
VII. ИЗЈАВА O ПРЕДВИЂЕНОСТИ НАЦРТА ЗАКОНА 
       ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ВЛАДЕ 

 Доношење овог закона предвиђено је Планом рада Владе за 2014. Годину 
 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА  
       ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

 За спровођење Закона није потребно обезбедити додатна средства у буџету 
Републике Србије. 
 
 


