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 I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
сточарству (у дањем тексту: Закон) 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 бро ј 
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 најбитинији 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 
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 Закона о изменама и допунама Закона о 
сточарству 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 
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 понављено 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.  

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 по тичу о д уло ва за ко ји 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. 34-36. 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 37. прописани су услови за промет приплодним домаћим 
животињама.  
 Чланом 38. извршено је усклађивање терминологије са прописима који 
уређују област финансија, односно реч „накнада” замењена је речју „такса”. 
 Чл. 39-44. 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. 45-48. измењене су казнене одредбе у складу са извршеним изменама 
и допунама овог закона. 

Чл. 49-52. уређене су прелазне и завршне одредбе. 
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ИЗЈАВА 
О ОСТВАРЕНОЈ САРАДЊИ, ОДНОСНО ПРИБАВЉАЊУ МИШЉЕЊА ОД 

ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕЛА 

 

Не постоје посебни прописи према којима би Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине било обавезно да успостави сарадњу, 
односно прибави мишљења од органа, организација и тела у складу са чланом 
39а став 4. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06-пречишћен 
текст, 69/08, 88/08, 33/10, 69/10, 20/11,037/11, 30/13 и 76/14), приликом израде 
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о сточарству. 
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