
Предлог 6 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТОЧАРСТВУ 

 

 

Члан 1. 

 

            У Закону о сточарству ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 93/2012 и 14/2016) у члану 2. 

став 1. после тачке 29) додаје се тачка 29а), која гласи: 

          „29а) овлашћени основни одгајивач јесте одгајивач физичко лице који израђује и 

спроводи основни одгајивачки програм и обавља друге послове основне одгајивачке 

организације за домаће животиње на свом пољопривредном газдинству;“. 

 

Члан 2. 

 

             У члану 5. после речи „одгајивачи“, додају се запета и речи „овлашћени основни 

одгајивачи“. 

 

Члан 3. 

 

             Члан 6. мења се и гласи: 

 

             „Послове у сточарству може да обавља правно лице које је регистровано у 

Регистру привредних субјеката, односно у другом одговарајућем регистру прописаном 

законом и које је уписано у Регистар овлашћених основних одгајивача, одгајивачких 

организација и организација са посебним овлашћењима (у даљем тексту: Регистар).  

      

             Правно лице из става 1. овог члана оснива се као:  

     1) основна одгајивачка организација;  

     2) регионална одгајивачка организација;  

     3) главна одгајивачка организација;  

     4) организација са посебним овлашћењима.  

      

             Правна лица из става 1. овог члана региструју се у Регистар привредних субјеката 

у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.  

 

             Послове основне одгајивачке организације за домаће животиње на свом 

пољопривредном газдинству може да обавља одгајивач физичко лице који је уписан у 

Регистар као овлашћени основни одгајивач. 

 

             Правно и физичко лице из ст. 1. и 4. овог члана уписује се у Регистар ако испуњава 

услове у погледу стручног кадра, односно стручне спреме, просторија (објекат) и 

одговарајуће опреме.  

 

             Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) 

прописује услове у погледу објеката и одговарајуће опреме из става 5. овог члана.  
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              Министар утврђује испуњеност услова из ст. 5. и 6. овог члана решењем.  

 

              Решење министра из става 7. овог члана је коначно и против њега може се 

покренути управни спор.“ 

 

Члан 4. 

 

             Називи изнад члана 7. и члан 7. мењају се и гласе: 

 

„1. Одгајивачке организације и овлашћени основни одгајивач 

 

1) Основна одгајивачка организација и овлашћени основни одгајивач 

 

Члан 7. 

             Основна одгајивачка организација дужна је да изради и спроводи основни 

одгајивачки програм.  

 

             Овлашћени основни одгајивач, дужан је да изради и спроводи основни одгајивачки 

програм за домаће животиње на свом пољопривредном газдинству. 

. 

             У спровођењу одгајивачког програма из ст. 1. и 2. овог члана, основна одгајивачка 

организација и овлашћени основни одгајивач нарочито:  

     1) учествује у одабирању домаћих животиња;  

     1а) врши обележавање домаћих животиња; 

     2) води основну матичну евиденцију и податке доставља регионалној одгајивачкој 

организацији и главној одгајивачкој организацији;  

     3) врши контролу производних способности домаћих животиња над најмањим бројем 

домаћих животиња који омогућава правилно извођење одгајивачког програма.  

 

             Основна одгајивачка организација послове из ст. 1. и 3. овог члана може да обавља 

ако има:  

     1) у радном односу на неодређено време на пословима гајења домаћих животиња 

најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно које је стекло образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године из области сточарства или зоотехнике, односно на студијама првог степена 

(основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању 

до три године из области сточарства или зоотехнике; 

     2) одговарајућу опрему.  

 

             Овлашћени основни одгајивач послове из ст. 1. и 3. овог члана може да обавља ако 

има: 

     1) средњу стручну спрему пољопривредног или ветеринарског смера или ако је стручно 

оспособљен за обављање послова овлашћеног основног одгајивача; 

     2) одговарајућу опрему. 
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             Стручно оспособљавање за обављање послова овлашћеног основног одгајивача 

врши се на организованим обукама које спроводи главна одгајивачка организација, а 

према програму који доноси Министарство и којим се утврђује садржина и начин 

спровођења стручног оспособљавања. 

 

Члан 5. 

 

            У члану 8. став 2. тачка 6) речи: „и суперконтролу“, бришу се. 

 

            У ставу 3. тачка 1) речи: „положеним стручним испитом и“, бришу се. 

 

Члан 6. 

 

             У члану 9. став 2. тачка 6) мења се и гласи: 

            „6) врши стручно оспособљавање за обављање послова овлашћеног основног 

одгајивача; “. 

 

             У ставу 3. тачка 1), брише се. 

 

Члан 7. 

 

             Називи изнад члана 11. и члан 11, бришу се. 

 

Члан 8. 

 

             Назив изнад члана 12. и члан 12, брише се. 

 

Члан 9. 

 

             У члану 13. став 1. после речи „правно“ додају се речи „или физичко“. 

 

             У ставу 6. реч „правно“, брише се. 

 

Члан 10. 

 

             У члану 15. став 1. реч „Правно“ замењује се речју: „Уписано“. 

 

Члан 11. 

 

             У члану 18, после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

             „У складу са Програмом из става 1. овог члана, Министар ближе прописује врсте 

обавезних послова одгајивачких организација на спровођењу одгајивачких програма, као 

и највишу висину накнада за њихово обављање и издавање прописаних пратећих 

докумената.“ 
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Члан 12. 

 

             У члану 23. став 1. после речи: „организација“ додају се речи „и овлашћени 

основни одгајивач“. 

 

Члан 13. 

 

             У члану 24. став 2, после речи: „организације“ додају се речи: „и овлашћеног 

основног одгајивача“. 

              

Члан 14. 

 

             У члану 38. став 2. мења се и гласи: 

             „Вештачко осемењавање за сопствене потребе у свом пољопривредном газдинству 

може да обавља одгајивач ако има средњу стручну спрему пољопривредног или 

ветеринарског смера или ако је стручно оспособљен за извођење вештачког 

осемењавања.“ 

 

Преузимање регистра 

 

Члан 15. 

 

             Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима 

установљен Законом о сточарству ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 93/2012 и 14/2016) 

наставља да се води као Регистар овлашћених основних одгајивача, одгајивачких 

организација и организација са посебним овлашћењима, у складу са овим законом. 

 

Ступање на снагу закона 

 

Члан 16. 

 

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

Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење Предлога закона о изменама и допунама Закона о 

сточарству садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 9) Устава Републике Србије којом 

је утврђено да Република Србија 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 и субјеката у 

сточарству, који су последица тешке економске ситуације, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, кроз доношење мера подршке предлаже и измене и допуне 

Закона о сточарству, које ће помоћи произвођачима и одгајивачима да унапреде своју 

производњу и постану конкурентнији на тржишту. 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о сточарству (у даљем тексту: 

Предлог закона) представља полазну основу која ће поспешити убрзан развој сточарства у 

Републици Србији, а такође и функционисање државног система и механизама који ће 

подржати тај развој. 

Такође, Предлогом закона омогућено је да се кроз свеобухватан приступ помогне 

свим учесницима у сектору сточарства, а нарочито одгајивачима. 

 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА  И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

У члану 1. овог закона прописано је да се у Закону о сточарству ("Сл. гласник РС", 

бр. 41/2009, 93/2012 и 14/2016) у члану 2. став 1. после тачке 29) додаје тачка 29а), која 

гласи: „29а) овлашћени основни одгајивач јесте одгајивач физичко лице који израђује и 

спроводи основни одгајивачки програм и обавља друге послове основне одгајивачке 

организације за домаће животиње на свом пољопривредном газдинству;“. Тиме се ствара 

могућност да одгајивачи који за то испуњавају услове сами обављају и послове 

спровођења основног одгајивачког програма на свом газдинству. 

 

У члану 2. овог закона прописано је да се у члану 5. који уређује врсте субјеката у 

сточарству, после речи „одгајивачи“, додају запета и речи „овлашћени основни 

одгајивачи“.  

 

У члану 3. овог закона прописано је да се члан 6. мења и гласи:  

 „Послове у сточарству може да обавља правно лице које је регистровано у Регистру 

привредних субјеката, односно у другом одговарајућем регистру прописаном законом и 

које је уписано у Регистар овлашћених основних одгајивача, одгајивачких организација и 

организација са посебним овлашћењима (у даљем тексту: Регистар).  
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  Правно лице из става 1. овог члана оснива се као:  

     1) основна одгајивачка организација;  

     2) регионална одгајивачка организација;  

     3) главна одгајивачка организација;  

     4) организација са посебним овлашћењима.  

   Правна лица из става 1. овог члана региструју се у Регистар привредних субјеката у 

складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.  

   Послове основне одгајивачке организације за домаће животиње на свом 

пољопривредном газдинству може да обавља одгајивач физичко лице који је уписан у 

Регистар као овлашћени основни одгајивач. 

    Правно и физичко лице из ст. 1. и 4. овог члана уписује се у Регистар ако 

испуњава услове у погледу стручног кадра, односно стручне спреме, просторија (објекат) 

и одговарајуће опреме.  

    Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) 

прописује услове у погледу објеката и одговарајуће опреме из става 5. овог члана.  

    Министар утврђује испуњеност услова из ст. 5. и 6. овог члана решењем.  

    Решење министра из става 7. овог члана је коначно и против њега може се 

покренути управни спор.“ 

 

У члану  4. овог закона прописано је да се називи изнад члана 7. и члан 7. мењају и 

гласе: 

„1. Одгајивачке организације и овлашћени основни одгајивач 

1) Основна одгајивачка организација и овлашћени основни одгајивач 

Члан 7. 

Основна одгајивачка организација дужна је да изради и спроводи основни 

одгајивачки програм.  

Овлашћени основни одгајивач, дужан је да изради и спроводи основни одгајивачки 

програм за домаће животиње на свом пољопривредном газдинству. 

У спровођењу одгајивачког програма из ст. 1. и 2. овог члана, основна одгајивачка 

организација и овлашћени основни одгајивач нарочито:  

     1) учествује у одабирању домаћих животиња;  

     1а) врши обележавање домаћих животиња; 

     2) води основну матичну евиденцију и податке доставља регионалној одгајивачкој 

организацији и главној одгајивачкој организацији;  

     3) врши контролу производних способности домаћих животиња над најмањим 

бројем домаћих животиња који омогућава правилно извођење одгајивачког програма.  

Основна одгајивачка организација послове из ст. 1. и 3. овог члана може да обавља 

ако има:  

     1) у радном односу на неодређено време на пословима гајења домаћих животиња 

најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно које је стекло образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године из области сточарства или зоотехнике, односно на студијама првог степена 

(основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању 

до три године из области сточарства или зоотехнике; 

     2) одговарајућу опрему.  
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  Овлашћени основни одгајивач послове из ст. 1. и 3. овог члана може да обавља ако: 

     1) има средњу стручну спрему пољопривредног или ветеринарског смера или ако 

је стручно оспособљен за обављање послова овлашћеног основног одгајивача; 

               2) одговарајућу опрему. 

     Стручно оспособљавање за обављање послова овлашћеног основног одгајивача 

врши се на организованим обукама које спроводи главна одгајивачка организација, а 

према програму који доноси Министарство и којим се утврђује садржина и начин 

спровођења стручног оспособљавања. 

У члану 5. овог закона прописано је да се у члану 8. став 2. тачка 6) речи: „и 

суперконтролу“, као и у ставу 3. тачка 1) речи: „положеним стручним испитом и“, бришу. 

 

У члану 6. овог закона прописано је да се у члану 9. став 2. тачка 6) мења и гласи:             

„6) врши стручно оспособљавање за обављање послова овлашћеног основног одгајивача;“, 

као и да се у ставу 3. тачка 1), брише. 

 

У члану 7. овог закона прописано је да се називи изнад члана 11. и члан 11, бришу, а 

у члану 8. овог закона прописано је да се такође брише и назив изнад члана 12. и члан 12.  

 

У члану 9. овог закона прописано је да се у члану 13. став 1. после речи „правно“ 

додају речи „или физичко“, а у ставу 6. да се реч „правно“, брише. 

 

У члану 10. овог закона прописано је да се у члану 15. став 1. реч „Правно“ замењује 

речју: „Уписано“. 

 

У члану 11. овог закона прописано је да се у члану 18, после става 2. додаје нови став 

3. који предвиђа да у складу са Дугорочним програмом мера за спровођење одгајивачког 

програма који доноси Влада за период од пет година, Министар ближе прописује врсте 

обавезних послова одгајивачких организација на спровођењу одгајивачких програма, као 

и највишу висину накнада за њихово обављање и издавање прописаних пратећих 

докумената.“ 

 

У члану 12. овог закона прописано је да се у члану 23. став 1. после речи: 

„организација“ додају речи „и овлашћено основни одгајивач“. 

 

У члану 13. овог закона прописано је се у члану 24. став 2, после речи: 

„организације“ додају речи: „и овлашћеног основног одгајивача.“ 

 

У члану 14. овог закона прописано је да се у члану 38. став 2. мења се и гласи: 

„Вештачко осемењавање у свом стаду за сопствене потребе у свом пољопривредном 

газдинству може да обавља одгајивач ако има средњу стручну спрему пољопривредног 

или ветеринарског смера или ако је стручно оспособљен за извођење вештачког 

осемењавања.“ 

 

У члану 15. овог закона прописано је да Регистар одгајивачких организација и 

организација са посебним овлашћењима установљен Законом о сточарству ("Сл. гласник 
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РС", бр. 41/2009, 93/2012 и 14/2016) наставља да се води као Регистар овлашћених 

основних одгајивача, одгајивачких организација и организација са посебним 

овлашћењима, у складу са овим законом. 

 

У члану 16. овог закона прописано је да овај закон ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства 

у буџету Републике Србије. 

 

 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 

 

1. Који проблем се решава законом?  

 

          Предлогом овог закона омогућава се овлашћеним основним одгајивачима физичким 

лицима да израђују и спроводе основни одгајивачки програм и обављају друге послове 

основне одгајивачке организације за домаће животиње на свом пољопривредном 

газдинству, а одгајивачима који имају средњу стручну спрему пољопривредног или 

ветеринарског смера или који су стручно оспособљени за извођење вештачког 

осемењавања омогућава се вештачко осемењавање у свом стаду за сопствене потребе у 

свом пољопривредном газдинству. Такође, Предлогом закона се предвиђа да у складу са 

Дугорочним програмом мера за спровођење одгајивачког програма који доноси Влада за 

период од пет година, Министар ближе прописује врсте обавезних послова одгајивачких 

организација на спровођењу одгајивачких програма, као и највишу висину накнада за 

њихово обављање и издавање прописаних пратећих докумената. 

          Предлогом закона се омогућава смањење трошкова одгајивача и уједначавање 

накнада које одгајивачи плаћају одгајивачким организацијама за обављање послова и 

издавање пратећих докумената приликом спровођења одгајивачких програма, а све у циљу 

растерећења свих учесника у сектору сточарства у условима економске кризе у овом 

сектору, као и унапређења сточарске производње и повећавања конкурентности, обима и 

квалитета производње у овом сектору. 

          Најзад, предлогом закона се бришу одредбе везане за Научно-стручни савет за 

сточарство. Наиме,  у досадашњој пракси се показало да није целисходно и функционално 

постојање сталног тела које разматра велики број различитих питања и пројектних тема, 

без конкретних задатака, овлашћења и одговорности. Прописима којима се уређује 

државна управа, предвиђено је да Министар може решењем да оснива посебне радне 

групе за одређене пројектне задатке, те се састав, задаци и одговорности чланова ових 

радних група могу прилагођавати специфичностима сваког посебног пројектног задатка. 

 

2. Који циљеви треба да се постигну доношењем закона? 
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          Циљеви који треба да се постигну доношењем овог закона јесу: 

     - Производња довољних количина квалитетних сточарских производа као циљ је 

предуслов да довољну снабдевеност тржишта квалитетним сточарским производима, као 

и за извоз сточарских производа на тржишта других земаља. 

     - Јасно дефинисање права и обавеза субјеката у сточарству и њихове надлежности у 

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

сточарској производњи и да би се омогућило повећање производње без нарушавања 

здравља домаћих животиња. 

 

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

 

            Приликом разматрања других могућности за решавање проблема утврђено је да се 

само предложеним мерама и доношењем овог закона обезбеђује да се кроз свеобухватан 

приступ помогне свим учесницима у сектору сточарства, а нарочито одгајивачима. 

 

4. Зашто је доношење закона најбоље решење датог проблема? 

 

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

пословне климе, у сектору сточарства идентификовани су бројни и неуједначени 

трошкови одгајивача, који отежавају њихово пословање и знатно утичу на њихову 

конкурентност и обим и квалитет сточарске проивзодње. Доношењем овог закона 

обезбеђује се смањење трошкова одгајивача, предуслови за уједначавање неопходних 

трошкова сточарске производње на целој територији Републике Србије, а тиме и помоћ 

свим субјектима у сектору сточарства кроз свеобухватан приступ наведеним проблемима.  

 

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

 

           Предложене измене и допуне закона ће пре свега имати утицај на саме одгајиваче 

домаћих животиња, који ће сами и преко одгајивачких организација моћи лакше да 

спроводе одгајивачки програм. На основу тога одгајивачима ће бити омогућено да лакше 

и прецизније планирају своју производњу и имају бољу сарадњу са надлежним 

институцијама, што ће самим тим довести до веће и стабилније производње. 

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

ће обављати послове у складу са међународним стандардима у овој области, растерећени 

непотребних послова које могу ефиксано обављати сами одгајивачи, нарочито на 

подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди. 

 

6. Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди, посебно 

малим и средњим предузећима? 

 

         Примена овог закона не би требала да створи додатне трошкове грађанима и 

привреди, имајући у виду да је основни циљ предложених измена и допуна закона управо 

смањење укупних трошкова сточарске производње. 

 

7. Да ли позитивни ефекти закона оправдавају трошкове његове примене? 
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Позитивни ефекти овог закона очекују се у блиској перспективи кроз развијенију 

сточарску производњу у Републици Србији, која ће на основу постигнутих резултата бити 

конкурентнија на европском и другим тржиштима. 

 

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

тржишну конкуренцију? 

 

Предлогом овог закона омогућава се правно уређен наступ свих субјеката у 

сточарству у складу са међународним стандардима. Стимулише се превасходно опстанак 

али и појава нових привредних организација одгајивача на индивидуалним 

пољопривредним газдинствима. Овим законом такође се подстиче конкуренција 

уједначавањем највиших накнада за обављање обавезних послова на спровођењу 

одгајивачких програма, нарочито на развијенијим подручјима. 

 

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

 

Доношење овог закона представља заступање интереса пољопривредних 

произвођача пре свега индивидуалних сточара. С тим у вези у припреми овог акта кроз 

учешће у раду радне групе и достављање мишљења и предлога учествовала је Централна 

асоцијација произвођача млека Војводине. Најзад, неоспоран је интерес свих произвођача 

у сточарској производњи да се укину нецелисходни а смање и уједначе неопходни 

трошкови пословања. 

 

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 

доношење нових подзаконских аката и информисање свих учесника у одгајивачком 

програму. Такође о доношењу овог закона биће информисани и запослени у 

пољопривредним стручним и саветодавним службама, као и сви други актери у 

сточарству.   

 

 

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 

Значење појединих израза 

Члан 2. 

          Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:  

1) аквакултура јесте гајење риба и других водених организама (у даљем тексту: риба) у 

објектима за аквакултуру; 

2) гајење дивљачи подразумева гајење дивљачи у објектима и ограђеним просторима у 

циљу производње меса и насељавања ловишта;  

3) аутохтоне расе домаћих животиња јесу расе које су настале на подручју Републике 

Србије;  

4) банка гена јесте контролисано гајење домаћих животиња, односно чување генетског 

материјала у циљу очувања биолошке разноврсности домаћих животиња;  
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5) биолошка разноврсност у сточарству јесте део укупне разноврсности живих организама 

која се односи на сточарство;  

6) биотехнологија у сточарству подразумева све дозвољене биотехнолошке методе, 

односно поступке при гајењу домаћих животиња;  

7) биолошки и генетски тестови јесу поступци за утврђивање учесталости одређених гена 

и изводе се у складу са прописима, као и одгајивачким програмима;  

8) власник домаћих животиња јесте правно или физичко лице у чијем је власништву 

домаћа животиња;  

9) вештачко осемењавање је правовремено, инструментално уношење семена за вештачко 

осемењавање у женске полне органе у циљу оплођења и обавља се као стручни поступак у 

сточарству; 

10) врста домаће животиње обухвата све животиње истог рода које су сличне или 

сличних морфолошких и физиолошких особина и које међусобно парене дају 

неограничено плодно потомство;  

11) гајење домаћих животиња јесте скуп генетских и зоотехничких поступака у циљу 

испољавања производног потенцијала животиња;  

12) генетска резерва домаћих животиња јесте минималан број животиња оба пола, доза 

семена за вештачко осемењавање, јајних ћелија, ембриона или соматских ћелија, који 

морају бити на залихама у складу са одгајивачким програмом; 

13) генетска варијабилност јесте разноврсност гена унутар популације;  

14) генетски материјал обухвата приплодне животиње оба пола, семе за вештачко 

осемењавање, јајне ћелије, ембрионе или соматске ћелије; 

15) главна матична евиденција јесте одговарајућа евиденција, датотека, електронски или 

други писани документ у коме су уписана квалитетна приплодна грла по врстама и расама 

која испуњавају услове прописане главним одгајивачким програмом и при упису у ову 

евиденцију добијају главни матични број;  

16) добра одгајивачка пракса јесте гајење домаћих животиња на начин који омогућава 

добробит животиња, очување плодности земљишта уз уважавање природних 

карактеристика пољопривредног подручја, у складу са начелима трајног развоја, као и 

добијање здравствено безбедних сточарских производа;  

17) еколошки норматив јесте дозвољено присуство домаћих животиња на одређеном 

подручју при њиховом гајењу, у циљу заштите животне средине;  

18) етолошки норматив подразумева испуњавање минимума услова домаћим 

животињама ради омогућавања њихове добробити и карактеристичног понашања;  

19) зоотехнички документи јесу исправе о приплодном материјалу које издаје главна 

одгајивачка организација у складу са главним одгајивачким програмом;  

20) зоохигијенски норматив подразумева испуњавање минимума услова за гајење домаћих 

животиња;  

20а) извођач вештачког осемењавања је свако правно лице или предузетник који има 

запосленог најмање једног ветеринара са важећом лиценцом или решењем о продужењу 

лиценце; 

21) контролисано размножавање домаћих животиња јесте осемењавање семеном за 

вештачко осемењавање квалитетних мушких приплодних грла и пресађивање оплођене 

јајне ћелије, природно парење квалитетним, односно одабраним мушким приплодним 

грлима, природно и вештачко лежење живине и природно и вештачко осемењавање пчела; 



Предлог 6 

22) линија домаћих животиња јесте група сродних домаћих животиња унутар расе која се 

по својим особинама истиче у односу на остале домаће животиње исте расе;  

23) матична евиденција јесте књига, датотека, електронски или други писани документ у 

који се уписују квалитетна приплодна и приплодна грла, ради прикупљања података о 

пореклу, производним и другим особинама;  

24) матица риба јесте полно зрела риба, без обзира на пол;  

25) обележавање домаћих животиња јесте поступак означавања домаћих животиња на 

трајан начин, ради идентификације, регистрације и прикупљање свих података у 

јединствен информациони систем;  

26) (брисана) 

27) објекат за гајење дивљачи представља ограђени простор на пољопривредном или 

другом земљишту са пратећим објектима намењеним за гајење и репродукцију дивљачи;  

28) одгајивач је правно лице, предузетник или физичко лице које је власник домаће 

животиње, односно лице које има право чувања, гајења, транспорта и коришћења домаће 

животиње;  

29) одгајивачка организација јесте правно лице чији је основни циљ генетско унапређење 

домаће животиње спровођењем одгајивачког програма;  

29А) ОВЛАШЋЕНИ ОСНОВНИ ОДГАЈИВАЧ ЈЕСТЕ ОДГАЈИВАЧ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

КОЈИ ИЗРАЂУЈЕ И СПРОВОДИ ОСНОВНИ ОДГАЈИВАЧКИ ПРОГРАМ И ОБАВЉА 

ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ОСНОВНЕ ОДГАЈИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ДОМАЋЕ 

ЖИВОТИЊЕ НА СВОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ; 

30) одгајивачки програм обухвата прописане методе и услове за гајење домаћих животиња 

одређене врсте и расе;  

31) парење у сродству јесте парење домаћих животиња које имају познатог заједничког 

претка;  

32) педигре јесте документ о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне 

домаће животиње;  

33) плоткиња јесте приплодна домаћа животиња женског пола чија се приплодна вредност 

утврђује на основу прикупљених података о пореклу, производним и другим особинама; 

34) подручје за селекцију пчела и матица јесте територија на којој важе посебни услови за 

држање и гајење пчела;  

35) пољопривредно газдинство јесте производна јединица на којој правна лица, 

предузетници и физичка лица обављају сточарску производњу;  

35а) примарна производња хране за домаће животиње јесте процес једноставне физичке 

обраде примарних пољопривредних производа биљног порекла који се обавља на 

пољопривредном газдинству и обухвата чишћење, паковање, складиштење, природно 

сушење, силирање, мешање примарних пољопривредних производа за справљање хране за 

домаће животиње и свако друго руковање примарним пољопривредним производима ради 

производње хране за домаће животиње, укључујући и превоз од места производње до 

објекта на сопственом пољопривредном газдинству; 

36) приплодни материјал јесу домаће животиње, јаја за лежење, семе за вештачко 

осемењавање домаћих животиња, јајне ћелије и ембриони, као и матичњаци пчела; 

37) приплодњак јесте оцењена и одабрана домаћа животиња мушког пола која испуњава 

прописане услове из одгајивачког програма;  
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38) провенијенца јесте трговачко име за приплодну живину коју је селекционер држао у 

затвореном јату и вршио селекцију током пет генерација. Крајњи хибрид такође има то 

име;  

38а) производи рибарства јесу сви производи обухваћени главом три и тарифним 

бројевима 1604 и 1605 у складу са прописом којим се уређује усклађивање номенклатуре 

царинске тарифе; 

39) промет производа животињског порекла јесте увоз, извоз, транзит, складиштење, 

продаја, куповина или било какав пренос тих производа на трећа лица; 

40) пчелиња матица јесте једина репродуктивно способна женка у пчелињој заједници;  

41) пчелиње друштво јесу медоносне пчеле, матица и трутови смештени у кошници са 

припадајућим саћем током производне сезоне;  

42) пчелињак јесте скуп пчелињих друштава смештених у кошницама постављеним на 

слободном простору, односно у посебно стабилном или монтажном објекту, а може бити 

уграђен и у возило за превоз;  

43) пчелиња паша јесу медоносне биљке са којих пчеле сакупљају нектар, полен и 

смоласте материје;  

44) расе јесу домаће животиње исте врсте сличних морфолошких и физиолошких особина;  

45) спаривалиште пчелињих матица јесте место које одговара биолошким захтевима за 

оплодњу матица;  

46) тестирање домаћих животиња јесте примена прописаних метода и поступака 

испитивања испољености појединих особина домаћих животиња;  

47) трансгене животиње јесу животиње код којих је трајно промењен њихов геном 

додавањем, одузимањем или заменом одређених гена, односно делова ДНК;  

48) уверење о пореклу јесте документ о познатом пореклу приплодне домаће животиње;  

49) увоз приплодног материјала јесте свако уношење квалитетних приплодних домаћих 

животиња, јаја за лежење, семена за вештачко осемењавање домаћих животиња, јајних 

ћелија и ембриона, у циљу спровођења одгајивачког програма на територији Републике 

Србије, осим увоза ради транзита, као и привременог увоза приплодних животиња ради 

такмичења, изложби и др.; 

50) упоредни тест (контролно тестирање) јесте одабрани начин упоређивања неких 

особина различитих раса, сојева, линија, мелеза или хибрида домаћих животиња, хране, 

додатака храни, опреме и др.;  

51) условно грло јесте прописана јединица за поређење међу врстама и категоријама 

домаћих животиња;  

51а) фарма дивљачи јесте ограђени или затворени објекат у којем се гаји посебном 

технологијом једна врста дивљачи ради промета производима животињског порекла, даље 

репродукције; 

52) хибрид је индивидуа добијена укрштањем домаћих животиња различитих врста, раса 

или линија.  

 

Врсте субјеката 

Члан 5. 

Обављање послова у сточарству на територији Републике Србије, у оквиру својих 

овлашћења, обезбеђују Република Србија преко министарства надлежног за послове 

пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), одгајивачи, ОВЛАШЋЕНИ ОСНОВНИ 
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ОДГАЈИВАЧИ, одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и 

други субјекти у сточарству. 

 

Правни положај субјеката који обављају послове у сточарству 

Члан 6. 

Послове у сточарству може да обавља правно лице које је регистровано у Регистру 

привредних субјеката, односно у другом одговарајућем регистру прописаном законом и 

које је уписано у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним 

овлашћењима (у даљем тексту: Регистар).  

Правно лице из става 1. овог члана оснива се као:  

1) основна одгајивачка организација;  

2) регионална одгајивачка организација;  

3) главна одгајивачка организација;  

4) организација са посебним овлашћењима.  

Правна лица из става 1. овог члана региструју се у Регистар привредних субјеката у 

складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.  

Правно лице из става 1. овог члана уписује се у Регистар ако испуњава услове у 

погледу стручног кадра, просторија (објекат) и одговарајуће опреме.  

Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) прописује 

услове у погледу објеката и одговарајуће опреме из става 4. овог члана.  

Министар утврђује испуњеност услова из ст. 4. и 5. овог члана решењем.  

Решење министра из става 6. овог члана је коначно и против њега може се покренути 

управни спор. 

 

             ПОСЛОВЕ У СТОЧАРСТВУ МОЖЕ ДА ОБАВЉА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ 

РЕГИСТРОВАНО У РЕГИСТРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, ОДНОСНО У ДРУГОМ 

ОДГОВАРАЈУЋЕМ РЕГИСТРУ ПРОПИСАНОМ ЗАКОНОМ И КОЈЕ ЈЕ УПИСАНО У 

РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ ОСНОВНИХ ОДГАЈИВАЧА, ОДГАЈИВАЧКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: РЕГИСТАР).  

             ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОСНИВА СЕ КАО:  

     1) ОСНОВНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА;  

     2) РЕГИОНАЛНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА;  

     3) ГЛАВНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА;  

     4) ОРГАНИЗАЦИЈА СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА.  

             ПРАВНА ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА РЕГИСТРУЈУ СЕ У РЕГИСТАР 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА.  

             ПОСЛОВЕ ОСНОВНЕ ОДГАЈИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ДОМАЋЕ 

ЖИВОТИЊЕ НА СВОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ МОЖЕ ДА ОБАВЉА 

ОДГАЈИВАЧ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР КАО ОВЛАШЋЕНИ 

ОСНОВНИ ОДГАЈИВАЧ. 

             ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ СТ. 1. И 4. ОВОГ ЧЛАНА УПИСУЈЕ СЕ У 

РЕГИСТАР АКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА, ОДНОСНО 

СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, ПРОСТОРИЈА (ОБЈЕКАТ) И ОДГОВАРАЈУЋЕ ОПРЕМЕ.  
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             МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: МИНИСТАР) ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА И 

ОДГОВАРАЈУЋЕ ОПРЕМЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА.  

              МИНИСТАР УТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ СТ. 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА 

РЕШЕЊЕМ.  

              РЕШЕЊЕ МИНИСТРА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ 

ЊЕГА МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.“ 

 

1. Одгајивачке организације 

1) Основна одгајивачка организација 

Члан 7. 

Основна одгајивачка организација дужна је да изради и спроводи основни 

одгајивачки програм.  

У спровођењу одгајивачког програма из става 1. овог члана, основна одгајивачка 

организација нарочито:  

1) учествује у одабирању домаћих животиња;  

1а) врши обележавање домаћих животиња; 

2) води основну матичну евиденцију и податке доставља регионалној одгајивачкој 

организацији и главној одгајивачкој организацији;  

3) врши контролу производних способности домаћих животиња над најмањим 

бројем домаћих животиња који омогућава правилно извођење одгајивачког програма.  

Основна одгајивачка организација послове из ст. 1. и 2. овог члана може да обавља 

ако има:  

1) у радном односу на неодређено време на пословима гајења домаћих животиња 

најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно које је стекло образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године из области сточарства или зоотехнике, односно на студијама првог степена 

(основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању 

до три године из области сточарства или зоотехнике; 

2) одговарајућу опрему.  

 

1. ОДГАЈИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОВЛАШЋЕНИ ОСНОВНИ ОДГАЈИВАЧ 

 

1) ОСНОВНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОВЛАШЋЕНИ ОСНОВНИ 

ОДГАЈИВАЧ 

 

ЧЛАН 7. 

             ОСНОВНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ДУЖНА ЈЕ ДА ИЗРАДИ И 

СПРОВОДИ ОСНОВНИ ОДГАЈИВАЧКИ ПРОГРАМ.  

             ОВЛАШЋЕНИ ОСНОВНИ ОДГАЈИВАЧ, ДУЖАН ЈЕ ДА ИЗРАДИ И 

СПРОВОДИ ОСНОВНИ ОДГАЈИВАЧКИ ПРОГРАМ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ НА 

СВОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ. 

            У СПРОВОЂЕЊУ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ 

ЧЛАНА, ОСНОВНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОВЛАШЋЕНИ ОСНОВНИ 

ОДГАЈИВАЧ НАРОЧИТО:  
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     1) УЧЕСТВУЈЕ У ОДАБИРАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА;  

     1А) ВРШИ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА; 

     2) ВОДИ ОСНОВНУ МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ПОДАТКЕ ДОСТАВЉА 

РЕГИОНАЛНОЈ ОДГАЈИВАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И ГЛАВНОЈ ОДГАЈИВАЧКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ;  

     3) ВРШИ КОНТРОЛУ ПРОИЗВОДНИХ СПОСОБНОСТИ ДОМАЋИХ 

ЖИВОТИЊА НАД НАЈМАЊИМ БРОЈЕМ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА КОЈИ 

ОМОГУЋАВА ПРАВИЛНО ИЗВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА.  

       ОСНОВНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВЕ ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ 

ЧЛАНА МОЖЕ ДА ОБАВЉА АКО ИМА:  

     1) У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НА ПОСЛОВИМА 

ГАЈЕЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НАЈМАЊЕ ЈЕДНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА СТЕЧЕНО 

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ НА СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА (МАСТЕР 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), ОДНОСНО КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО 

ОБРАЗОВАЊЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ 

ГОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА ИЛИ ЗООТЕХНИКЕ, ОДНОСНО НА 

СТУДИЈАМА ПРВОГ СТЕПЕНА (ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ОСНОВНЕ 

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), ОДНОСНО НА СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ДО ТРИ ГОДИНЕ 

ИЗ ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА ИЛИ ЗООТЕХНИКЕ; 

     2) ОДГОВАРАЈУЋУ ОПРЕМУ.  

             ОВЛАШЋЕНИ ОСНОВНИ ОДГАЈИВАЧ ПОСЛОВЕ ИЗ СТ. 1. И 3. ОВОГ 

ЧЛАНА МОЖЕ ДА ОБАВЉА АКО ИМА: 

     1) СРЕДЊУ СТРУЧНУ СПРЕМУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ИЛИ ВЕТЕРИНАРСКОГ 

СМЕРА ИЛИ АКО ЈЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕН ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

ОВЛАШЋЕНОГ ОСНОВНОГ ОДГАЈИВАЧА; 

     2) ОДГОВАРАЈУЋУ ОПРЕМУ. 

             СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

ОВЛАШЋЕНОГ ОСНОВНОГ ОДГАЈИВАЧА ВРШИ СЕ НА ОРГАНИЗОВАНИМ 

ОБУКАМА КОЈЕ СПРОВОДИ ГЛАВНА ОДГАЈИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, А ПРЕМА 

ПРОГРАМУ КОЈИ ДОНОСИ МИНИСТАРСТВО И КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ САДРЖИНА 

И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА.. 

 

2) Регионална одгајивачка организација 

Члан 8. 

Регионална одгајивачка организација спроводи главни одгајивачки програм на својој 

територији, по добијању сагласности главне одгајивачке организације. 

У спровођењу одгајивачког програма из става 1. овог члана, регионална одгајивачка 

организација нарочито:  

1) (брисана)  

2) врши одабирање домаћих животиња и шири њихов генетски напредак;  

тач. 3) и 4) (брисане) 

5) обрађује податке из основне матичне евиденције добијене од основне одгајивачке 

организације и доставља их главној одгајивачкој организацији;  

6) врши линеарну оцену и суперконтролу млечности ради спровођења одгајивачког 

програма. 
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Регионална одгајивачка организација може да обавља послове из става 2. овог члана 

ако има:  

1) у радном односу на неодређено време на пословима селекције домаћих животиња 

одговарајући број стручњака, а најмање два лица која имају стечено високо образовање на 

студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), односно која су стекла образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године из области сточарства или зоотехнике, од 

којих један са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање две године 

на пословима селекције домаћих животиња; 

2) одговарајућу опрему.  

 

3) Главна одгајивачка организација 

Члан 9. 

Главна одгајивачка организација дужна је да изради и спроводи главни одгајивачки 

програм, који решењем прихвата Министарство.  

При спровођењу главног одгајивачког програма из става 1. овог члана, главна 

одгајивачка организација, у зависности од врсте, односно расе домаћих животиња, 

нарочито:  

1) води главну матичну евиденцију по врстама, односно расама домаћих животиња 

на територији Републике Србије;  

2) издаје педигре и уверење о пореклу и друге зоотехничке документе и води 

евиденцију о њима;  

3) врши процену приплодне вредности и рангирање домаћих животиња;  

тач. 4) и 5) (брисане)  

6) даје сагласност за коришћење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање 

квалитетних приплодњака; 6) ВРШИ СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВА ОВЛАШЋЕНОГ ОСНОВНОГ ОДГАЈИВАЧА; 

7) израђује план коришћења квалитетних приплодних пчелињих матица мајки;  

8) води евиденцију одгајивачких организација и организација са посебним 

овлашћењима које спроводе главни одгајивачки програм; 

9) води евиденцију одгајивача квалитетних приплодних домаћих животиња;  

10) предлаже признавање новостворених раса, линија и хибрида домаћих животиња;  

11) израђује стручна упутства за спровођење главног одгајивачког програма;  

12) контролише рад на спровођењу одгајивачког програма основне и регионалне 

одгајивачке организације и организација са посебним овлашћењима које спроводе главни 

одгајивачки програм. 

Главна одгајивачка организација послове из ст. 1. и 2. овог члана може да обавља ако 

има:  

1) потребан број стручњака, а најмање два доктора биотехничких наука - област 

зоотехничких наука, са научним или наставним звањем, од којих један са резултатима 

научно-стручног рада и радним искуством у области одгајивања и селекције од најмање 

пет година, по врстама домаћих животиња;  

2) у радном односу на неодређено време најмање по једно лице за вођење главне 

матичне евиденције за сваку врсту или расу домаћих животиња, које има стечено високо 

образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне студије), односно које је стекло образовање 
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на основним студијама у трајању од најмање четири године из области сточарства или 

зоотехнике; 

3) одговарајућу опрему.  

 

3. Научно-стручни савет за сточарство 

Оснивање Научно-стручног савета за сточарство 

Члан 11. 

     Ради разматрања стручних питања, давања стручних мишљења и учешћа у 

реализацији пројектних задатака у области сточарства, министар, у складу са прописима 

којима се уређује државна управа, решењем оснива посебну радну групу - Научно-

стручни савет за сточарство (у даљем тексту: Научно-стручни савет).  

 

Послови Научно-стручног савета 

Члан 12. 

     Научно-стручни савет разматра стручна питања, даје стручна мишљења и 

учествује у реализацији пројектних задатака у вези са:  

1) прописима којима се уређује област сточарства;  

2) доношењем одгајивачких програма;  

3) годишњим извештајима о раду одгајивачких организација на спровођењу 

одгајивачких програма;  

4) увозом квалитетних приплодних домаћих животиња и генетског материјала и 

њиховом увођењу у одгајивачке програме;  

5) увођењем нових метода за процену приплодне вредности и оцењивање 

приплодних домаћих животиња;  

6) предлозима дугорочних развојних програма из области сточарства;  

7) предлозима мера пољопривредне политике из области сточарства;  

8) Листом аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса;  

9) предлозима за признавање новостворених раса и хибрида домаћих животиња;  

10) другим значајним питањима из области сточарства.  

 

Упис у Регистар 

Члан 13. 

Упис у Регистар врши се на основу захтева који правно ИЛИ ФИЗИЧКО лице 

подноси Министарству и решења министра о испуњености услова за обављање послова у 

сточарству.  

Министар доноси решење из става 1. овог члана у року од два месеца од дана 

подношења захтева за упис у Регистар.  

Решењем из става 1. овог члана утврђује се област рада у сточарству по врстама 

домаћих животиња.  

Решење из става 1. овог члана издаје се на период од пет година и може се обновити.  

Захтев за обнову решења подноси се најмање шест месеци пре истека рока важења 

решења.  

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да обавести Министарство о свакој 

промени података који се односе на упис у Регистар.  

Министар прописује садржину и образац захтева из става 1. овог члана.  
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Брисање из Регистра 

Члан 15. 

Правно УПИСАНО лице брише се из Регистра ако:  

1) донесе одлуку о престанку обављања одређене делатности за коју је уписано у 

Регистар;  

2) престане да испуњава прописане услове;  

3) не спроводи одгајивачки програм;  

4) по истеку рока из члана 13. став 4. овог закона, није издато ново решење.  

Брисање из Регистра врши се на основу решења које доноси министар.  

Министар доноси решење о брисању из Регистра у року од два месеца од дана 

испуњења услова за брисање из Регистра.  

Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега може се покренути 

управни спор.  

 

Дугорочни програм мера за спровођење одгајивачког програма 

Члан 18. 

     Мере из члана 17. овог закона утврђују се Дугорочним програмом мера за 

спровођење одгајивачког програма који доноси Влада за период од пет година.  

     Програм из става 1. овог члана садржи мере одабирања и коришћења квалитетних 

приплодних домаћих животиња, увођења у производњу и ширења других новостворених 

раса и хибрида домаћих животиња, испитивања преношења особина на потомство, 

контроле продуктивности приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња и 

контролисаног размножавања домаћих животиња по врстама и расама у Републици 

Србији, као и висину и изворе средстава за спровођење програма.  

      У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, МИНИСТАР 

БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ВРСТЕ ОБАВЕЗНИХ ПОСЛОВА ОДГАЈИВАЧКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПРОВОЂЕЊУ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА, КАО И 

НАЈВИШУ ВИСИНУ НАКНАДА ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ 

ПРАТЕЋИХ ДОКУМЕНАТА. 

 

Основни одгајивачки програм 

Члан 23. 

Основна одгајивачка организација И ОВЛАШЋЕНИ ОСНОВНИ ОДГАЈИВАЧ 

доноси основни одгајивачки програм који мора бити у складу са главним одгајивачким 

програмом.  

Усклађеност основног одгајивачког програма са главним одгајивачким програмом 

утврђује главна одгајивачка организација.  

 

Контрола спровођења одгајивачког програма 

Члан 24 

     Контролу спровођења одгајивачког програма врши Министарство.  

     При вршењу контроле из става 1. овог члана Министарство може захтевати од 

одгајивачке организације И ОВЛАШЋЕНОГ ОСНОВНОГ ОДГАЈИВАЧА објашњења и 

податке потребне за спровођење одгајивачког програма и има право увида у 

документацију која се односи на одгајивачки програм.  
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     Главна одгајивачка организације дужна је да Министарству достави извештај о 

спровођењу главног одгајивачког програма за протеклу календарску годину, најкасније до 

истека првог тромесечја текуће године.  

 

Вештачко осемењавање и упис у Регистар извођача вештачког осемењавања 

Члан 38. 

Вештачко осемењавање може да обавља правно лице и предузетник (у даљем тексту: 

извођач вештачког осемењавања) ако је уписан у Регистар извођача вештачког 

осемењавања, који води Министарство.  

Вештачко осемењавање у свом стаду може да обавља и 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, да уз сагласност извођача вештачког осемењавања може да изврши 

осемењавање на подручју насељених места са отежаним условима рада за коју је одгајивач 

добио сагласност. 

ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У СВОМ 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ МОЖЕ ДА ОБАВЉА ОДГАЈИВАЧ АКО ИМА 

СРЕДЊУ СТРУЧНУ СПРЕМУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ИЛИ ВЕТЕРИНАРСКОГ СМЕРА 

ИЛИ АКО ЈЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВЕШТАЧКОГ 

ОСЕМЕЊАВАЊА. 

Стручно оспособљавање одгајивача за вештачко осемењавање животиња врши се на 

организованим обукама које спроводи средња школа и високообразовна 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. 

Извођач вештачког осемењавања уписује се у Регистар извођача вештачког 

осемењавања ако испуњава следеће услове:  

1) има одговарајући простор и опрему;  

2) има одговарајући стручни кадар;  

3) обавља вештачко осемењавање током целе године.  

Министар прописује услове у погледу простора, опреме и стручног кадра из става 4. 

тач. 1) и 2) овог члана.  

Упис у Регистар извођача вештачког осемењавања врши се на основу захтева који 

извођач вештачког осемењавања подноси Министарству.  

Министар доноси решење о упису у Регистар извођача вештачког осемењавања у 

року од два месеца од дана подношења захтева.  

Решење министра из става 7. овог члана је коначно и против њега може се покренути 

управни спор.  

Одредбе овог члана не односе се на вештачко осемењавање живине, крзнашица, 

кунића и пчела.  

 

VI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА 
 

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

Републике Србије”. 
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          VII. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

          Разматрање Предлога закона по хитном поступку предлаже се у складу са чланом 

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

текст), како би се што пре омогућило смањење трошкова сточарске производње и 

спровођење одгајивачких програма од стране овлашћених основних одгајивача у наредној 

години а у циљу спречавања штетних последица на обим и квалитет сточарске 

производње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


