
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТОЧАРСТВУ 
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 14/16 од 14. фебруара 2016. године) 

 

Члан 1. 

У Закону о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12), у 

члану 1. став 1. речи: „производња и промет хране биљног порекла за домаће 

животиње” замењују се речима: „производи рибарства; примарна производња 

хране за домаће животиње”.  

Став 2. мења се и гласи: 

„Одредбе овог закона односе се на следеће животиње: говеда; биволе; 

овце; козе; коње; магарце; свиње; живину; крзнашице; куниће; пчеле; гајену 

дивљач; рибе и друге водене организме, као и друге животиње које могу да се 

гаје (у даљем тексту: домаће животиње).”. 

Члан 2. 

У члану 2. тачка 1) мења се и гласи: 

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

тексту: риба) у објектима за аквакултуру;“. 

Тачка 9)  мења се и гласи: 

„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;“. 

Тачка 12)  мења се и гласи: 

„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;“. 

Тачка 14) мења се и гласи: 

„14) генетски материјал обухвата приплодне животиње оба пола, семе 

за вештачко осемењавање, јајне ћелије, ембрионе или соматске ћелије;“. 

После тачке 20. додаје се тачка 20а) која гласи: 

„20а) извођач вештачког осемењавања је свако правно лице или 

предузетник који има запосленог најмање једног ветеринара са важећом 

лиценцом или решењем о продужењу лиценце;“. 

Тачка 21) мења се и гласи: 

„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;“. 

Тачка 26) брише се. 

Тачка 33) мења се и гласи: 
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  „33) плоткиња јесте приплодна домаћа животиња женског пола чија 

се приплодна вредност утврђује на основу прикупљених података о пореклу, 

производним и другим особинама;“. 

После тачке 35) додаје се тачка 35а), која гласи: 

„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;“. 

Tачка 36)  мења се и гласи: 

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

вештачко осемењавање домаћих животиња, јајне ћелије и ембриони, као и 

матичњаци пчела;“. 

После тачке 38) додаје се тачка 38а), која гласи: 

„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;“. 

Тачка 39) мења се и гласи: 

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

складиштење, продаја, куповина или било какав пренос тих производа на трећа 

лица;“. 

Тачка 49) мења се и гласи: 

„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;“. 

После тачке 51) додаје се тачка 51а) која гласи: 

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

гаји посебном технологијом једна врста дивљачи ради промета производима 

животињског порекла, даље репродукције;“. 

Члан 3. 

У члану 3. став 1. тачка 16) речи: „са приплодним материјалом и” бришу 

се. 

Члан 4. 

У члану 6. став 1. речи: „које је регистровано у одговарајућем регистру у 

складу са прописима о удружењима” замењују се речима: „у другом 

одговарајућем регистру прописаном законом”.  
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Члан 5. 

У члану 7. став 2. тачка 1) после речи: „домаћих животиња” запета и 

речи: „врши контролу производних способности и обележавање домаћих 

животиња” бришу се. 

После тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) врши обележавање домаћих животиња;”. 

У ставу 3. тачка 1) мења се и гласи: 

„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;”. 

Члан 6. 

У члану 8. став 1. после речи: „на својој територији” додају се запета и 

речи: „по добијању сагласности главне одгајивачке организације”. 

У ставу 2. тач. 1), 3) и 4) бришу се. 

Тачка 6) мења се и гласи: 

„6) врши линеарну оцену и суперконтролу млечности ради спровођења 

одгајивачког програма.”. 

У ставу 3. тачка 1) мења се и гласи: 

„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;”.  

Члан 7. 

У члану 9. став 2. после речи: „главна одгајивачка организација” додају 

се запета и речи: „у зависности од врсте, односно расе домаћих животиња”.  

У тачки 3) речи: „контролу производних способности приплодних” 

замењују се речима: „процену приплодне вредности и рангирање”. 

Тач. 4) и 5) бришу се. 

Тачка 6) мења се и гласи:  

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

осемењавање квалитетних приплодњака;”. 

Тачка 8) мења се и гласи:  
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„8) води евиденцију одгајивачких организација и организација са 

посебним овлашћењима које спроводе главни одгајивачки програм;”. 

Тачка 12) мења се и гласи: 

„12) контролише рад на спровођењу одгајивачког програма основне и 

регионалне одгајивачке организације и организација са посебним овлашћењима 

које спроводе главни одгајивачки програм.”. 

У ставу 3. тачка 2) мења се и гласи: 

„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 на основним студијама у 

трајању од најмање четири године из области сточарства или зоотехнике;”. 

Члан 8. 

У члану 10. став 1. тачка 3) после речи: „квалитета“ додаје се реч: 

„сировог“. 

У тачки 8) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 8) додаје се тачка 9), која гласи: 

„9) дистрибутивни центар за промет репродуктивног материјала.“. 

У ставу 2. реч: „сперме“ замењује се речима: „семена за вештачко 

осемењавање“. 

У ставу 4. после речи: „квалитета“ додаје се реч: „сировог“. 

После става 9. додају се нови ст. 10. и 11, који гласе:  

„Организација из става 1. тачка 9) овог члана врши складиштење и 

промет семена за вештачко осемењавање домаћих животиња ради спровођења 

одгајивачког програма. 

Организације са посебним овлашћењима спроводе послoве предвиђене 

главним одгајивачким програмом по добијању сагласности главне одгајивачке 

организације.”. 

Досадашњи ст. 10. и 11. који постају ст. 12. и 13. мењају се и гласе: 

„Организације из става 1. тач. 2) до 9) овог члана обављају послове из ст. 

3. до 10. овог члана ако испуњавају услове у погледу стручног кадра, објеката и 

опреме. 

Министар ближе прописује услове у погледу стручног кадра из става 12. 

овог члана.“. 

Члан 9. 

У члану 17. тачка 6) брише се. 

Члан 10. 

У члану 21. став 2. мења се и гласи: 
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„Одгајивачки програм из става 1. овог члана мора да испуњава следеће 

услове: 

1) да дефинише назив расе и расне карактеристике за расе укључене у 

одгајивачки програм; 

2) да дефинише одгајивачке циљеве, који у случају установљавања 

главне матичне евиденције за нову расу укључују детаљне услове за 

установљавање нове расе; 

3) да је у функцији унапређења сточарства тако да се његовим 

спровођењем постижу одгајивачки циљеви и да је обезбеђена контрола 

производних особина, радне способности, као и других особина домаћих 

животиња; 

4) да је обезбеђена довољно велика популација домаћих животиња за 

унапређење расе у складу са њим, односно очување расе где се то сматра 

неопходним; 

5) да су обезбеђени одговарајући организационо-технички услови за 

његово спровођење; 

6) да се примењују одговарајуће методе и начини за утврђивање 

порекла приплодних домаћих животиња и израде педигреа; 

7) да је обезбеђен систем идентификације и регистрације домаћих 

животиња укључених у одгајивачки програм; 

8) да је обезбеђено вођење прописане документације; 

9) да је обезбеђено очување генетске варијабилности и биолошке 

разноврсности у сточарству; 

10) да је обезбеђено спречавање непланског парења у сродству; 

11) да су обезбеђене генетске резерве; 

12) да је обезбеђен систем унутрашње контроле рада над пословима у 

извођењу одгајивачког програма; 

13) да предвиди поделу главне матичне евиденције, уколико постоје 

различити услови за упис домаћих животиња или уколико постоје различите 

процедуре за класирање приплодних домаћих животиња у главној матичној 

евиденцији.”. 

Члан 11. 

У члану 22. став 2. брише се. 

Члан 12. 

У називу члана 24. речи: „Стручна контрола над спровођењем” замењују 

се речима: „Контрола спровођења”.  

У члану 24. став 1. речи: „Стручну контролу над спровођењем” замењују 

се речима: „Контролу спровођења”. 
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Члан 13. 

У члану 26. став 5. речи: „изузев код копитара где се пуним пореклом 

сматра ако је познато пет генерација предака” замењују се речима: „у 

зависности од услова предвиђених главном матичном евиденцијом”. 

Члан 14. 

Члан 27. мења се и гласи: 

„Члан 27. 

Домаће животиње могу да се упишу у матичну евиденцију, односно у 

регистар, и то: 

1) главну матичну евиденцију домаћих животиња; 

2) матичну евиденцију аутохтоних раса домаћих животиња о пореклу 

расе; 

3) регистар матичних јата живине; 

4) регистар матица пчела познатог порекла. 

Матична евиденција, односно регистар садржи нарочито податке о: 

1) врсти, раси и пореклу домаћих животиња; 

2) идентификацији грла; 

3) датуму рођења домаћих животиња; 

4) имену и презимену, односно називу одгајивача и адреси, односно 

седишту одгајивача. 

Матичну евиденцију, односно регистар из става 1. овог члана води главна 

одгајивачка организација. 

Министар ближе прописује услове за упис домаћих животиња у матичну 

евиденцију, односно у регистар, садржину и начин вођења матичне евиденције, 

односно регистра, као и услове које треба испунити приликом вођења матичне 

евиденције односно регистра.“. 

Члан 15. 

У члану 33. став 2. речи: „Одгајивач, односно извођач вештачког 

осемењавања” замењују се речима: „Извођач вештачког осемењавања, односно 

одгајивач”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Министар ближе прописује начин вођења евиденције о вештачком 

осемењавању, односно природном парењу, као и садржину потврде из става 2. 

овог члана.”. 
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Члан 16. 

Назив члана и члан 34. мењају се и гласе: 

„Парење у сродству 

Члан 34. 

Парење у сродству врши се тако да се поштује највећи дозвољени 

коефицијент сродства који је одређен главним одгајивачким програмом за сваку 

врсту и расу домаћих животиња како би се спречило смањење виталности, 

способности преживљавања, плодности и других особина домаћих животиња у 

узастопним генерацијама.”. 

Члан 17. 

Члан 35. мења се и гласи: 

„Члан 35. 

Приплодњаци за природно парење морају да испуњавају услове из члана 

25. став 2. тачка 2) овог закона. 

Одгајивач може да користи приплодњака за природно парење ако има 

матични лист приплодњака, педигре и дозволу за његово коришћење издату од 

главне одгајивачке организације, ако је приплодњак уписан у главну матичну 

евиденцију домаћих животиња и ако се за приплодњака води припусни списак. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, када не постоји довољан број 

квалитетних приплодних домаћих животиња, министар може да дозволи 

коришћење приплодњака и када нису испуњени прописани услови. 

Главним одгајивачким програмом утврђују се услови и начин коришћења 

приплодњака, као и период важења дозволе за коришћење приплодњака за 

природно парење. 

Забрањено је коришћење за приплод мушких грла која нису одабрана за 

приплод, као и мушких грла у тову.”. 

Члан 18. 

Назив изнад члана 36. и члан 36 мењају се и гласе: 

„Приплодњаци за производњу семена за вештачко осемењавање 

Члан 36. 

Приплодњаци за производњу семена за вештачко осемењавање морају да 

испуњавају услове из члана 25. став 2. тачка 2) овог закона. 

Изузетно од става 1. овог члана, када је угрожено размножавање домаћих 

животиња, министар може да дозволи коришћење приплодњака за производњу 

семена за вештачко осемењавање и када нису испуњени прописани услови. 

Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање може да 

користи за производњу семена за вештачко осемењавање одабране приплодњаке 

ако има матични лист приплодњака, педигре, ако је приплодњак уписан у 

главну матичну евиденцију домаћих животиња и ако има дозволу за његово 

коришћење издату од стране министра, на предлог комисије за годишњи 
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преглед центара за репродукцију животиња и вештачко осемењавање коју 

образује министар. 

Главним одгајивачким програмом одређују се услови и начин коришћења 

приплодњака за производњу семена за вештачко осемењавање. 

Одабирање приплодњака за производњу семена за вештачко 

осемењавање врши се по потреби, а најмање једанпут годишње. 

Забрањено је коришћење приплодњака који нису одабрани за коришћење 

у приплоду за производњу семена за вештачко осемењавање.“. 

Члан 19. 

 Назив изнад члана 37. и члан 37. мењају се и гласе: 

„Семе за вештачко осемењавање 

Члан 37. 

Семе за вештачко осемењавање домаћих животиња може се користити и 

ставити у промет ако: 

1) је добијено и ускладиштено у центру за репродукцију животиња и 

вештачко осемењавање; 

2) је добијено од приплодњака који имају зоотехничка документа из 

члана 36. став 3. овог закона; 

3) је обележено на прописан начин, да се за њега води евиденција о 

производњи и да га прати прописана документација; 

4) испуњава услове о квалитету прописане овим законом и услове о 

здравственој исправности у складу са прописима којима се уређује здравствена 

заштита животиња. 

Изузетно од става 1. овог члана одгајивач може производити и користити 

семе за вештачко осемењавање које испуњава услове из става 1. тач. 2) и 4) ако 

служи за сопствене потребе на пољопривредном газдинству. 

Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање не сме 

ометати промет семеном за вештачко осемењавање које је добијено у другом 

центру за репродукцију животиња и вештачко осемењавање, ако то семе за 

вештачко осемењавање испуњава прописане услове. 

Одредба става 1. овог члана не односи се на семе за вештачко 

осемењавање живине, крзнашица, кунића и пчела. 

Министар прописује начин обележавања семена за вештачко 

осемењавање, начин вођења евиденције о производњи семена за вештачко 

осемењавање, као и услове које мора да испуњава семе за вештачко 

осемењавање у погледу квалитета.“. 

Члан 20. 

У члану 38. став 2. после речи: „Вештачко осемењавање” додају се речи: 

„у свом стаду”, а речи: „физичко лице” замењују се речју: „одгајивач”, а после 

речи: „ветеринарског смера" тачка се замењује запетом и додају се речи: „да уз 

сагласност извођача вештачког осемењавања може да изврши осемењавање на 
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подручју насељених места са отежаним условима рада за коју је одгајивач добио 

сагласност.”. 

Став 3. мења се и гласи:  

„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.”. 

Члан 21. 

 У члану 42. став 2. тачка 2) мења се и гласи: 

 „2) води евиденцију о приплодњацима, о производњи и складиштењу 

семена за вештачко осемењавање, о стављању у промет семена за вештачко 

осемењавање, као и да доставља годишњи извештај Министарству;ˮ. 

 Став 3. мења се и гласи: 

 „За спровођење главног одгајивачког програма, центар за 

репродукцију и вештачко осемењавање мора да има у радном односу на 

неодређено време 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 и једног ветеринара специјалисту из области 

репродукције.ˮ. 

Члан 22. 

У члану 47. став 1. речи: „врши тестна станица” замењују се речима: 

„врши се”. 

Став 2. брише се. 

Члан 23. 

Назив члана и члан 49. бришу се. 

Члан 24. 

У називу члана 50. реч: „Поштовање” замењује се речју: „Испуњавање”. 

У члану 50. став 1. реч: „поштовање” замењује се речју: „испуњавање”. 

Став 5. брише се. 

Члан 25. 

У члану 51. став 4. брише се. 

Члан 26. 

Назив изнад члана 55. и члан 55. мењају се гласе:  

„Продукти метаболизма домаћих животиња и ђубрење 

Члан 55. 
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Продукти метаболизма домаћих животиња (фецес и мокраћа папкара) 

могу се употребљавати као ђубриво.”. 

Члан 27. 

У члану 60. став 2. речи: „регионална одгајивачка организација” 

замењују се речима: „правно лице регистровано у одговарајућем регистру у 

складу са прописима о удружењима и основано ради остваривања циљева у 

области пчеларства (у даљем тексту: удружење пчелара)”. 

У ставу 3. речи: „регионална одгајивачка организација” замењују се 

речима: „удружење пчелара”. 

Члан 28. 

У члану 63. став 4. тачка 1) речи: „одгајивачку организацију” замењују се 

речима: „удружење пчелара које се налази на територији јединице локалне 

самоуправе на којој се врши сузбијање комараца авио методом”. 

Члан 29. 

Члан 64. мења се и гласи:  

„Члан 64. 

Интензивно гајење дивљачи из класе сисара и птица може да се обавља 

само на фарми дивљачи. 

Oдгајивач који се бави фармским гајењем дивљачи мора да испуњава 

услове у погледу објеката за гајење дивљачи, одговарајуће опреме за гајење 

одређене врсте дивљачи и стручног кадра. 

Одгајивач који се бави фармским гајењем дивљачи може унети дивљач 

на фарму дивљачи ако има уверење о њеном здравственом стању, у складу са 

прописима којима се уређује ветеринарство.  

Одгајивач који се бави фармским гајењем дивљачи мора да води 

евиденцију о производњи за поједине производне фазе. 

Mинистар ближе прописује услове у погледу објеката, одговарајуће 

опреме и стручног кадра из става 2. овог члана.”. 

Члан 30. 

После члана 64. додају се назив члана и члан 64а, који гласе: 

„Уношење дивљачи које нема на територији Републике Србије 

Члан 64а 

Уношење дивљачи које нема на територији Републике Србије на фарму 

дивљачи врши се на основу дозволе министра надлежног за послове заштите 

животне средине.”. 

Члан 31. 

Члан 65. мења се и гласи: 

„Члан 65. 

Аквакултура може да се обавља само у објектима за аквакултуру. 
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Објекти за аквакултуру, у смислу овог закона, су рибњак, полурибњак, 

кавез, ограђени или преграђени делови риболовне воде и други објекти који 

служе за гајење риба.  

Рибњак је ограничена, од природних токова одвојена водена површина у 

којој се гаји риба, а који се може пунити водом, односно потпуно испразнити. 

Полурибњак је ограничена, од природних токова одвојена водена 

површина у којој се гаји риба, а који се не може потпуно испразнити.  

Кавез је ограђени простор постављен у води за потребе гајења риба. 

Ограђени или преграђени делови риболовне воде су ограђени или 

преграђени природни (потоци, реке, рукавци) или вештачки токови (канали), 

језера, баре, вештачке акумулације, други антропогени водени екосистеми, 

односно други системи који служе за гајење риба.  

Други објекти за гајење риба су базени за гајење риба изграђени од 

различитих материјала, различитих облика који служе за гајење риба.  

Одгајивач који се бави аквакултуром може унети рибу у објекат ако има 

уверење о њеном здравственом стању, у складу са прописима којима се уређује 

ветеринарство.  

Одгајивач који се бави аквакултуром мора да води евиденцију о 

производњи за поједине производне фазе. 

Oдгајивач који се бави аквакултуром мора да испуни услове у погледу 

објеката из става 2. овог члана, одговарајуће опреме и стручног кадра. 

Mинистар ближе прописује услове у погледу објеката, опреме и стручног 

кадра из става 10. овог члана.”. 

Члан 32. 

После члана 66. додају се назив члана и члан 66а, поглавље IXa 

ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА и назив члана и члан 66б, који гласе: 

„Посебни услови за лов рибе 

Члан 66а 

У објектима за аквакултуру могу да се лове рибе које имају величину 

мању од величине прописане у складу са законом којим се уређује заштита и 

одрживо коришћење рибљег фонда, као и за време ловостаја. 

IXa ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА 

Међународна потврда (сертификат) 

Члан 66б 

Производи рибарства могу се увозити, извозити и бити у транзиту ако их, 

поред услова прописаних законом којим се уређује ветеринарство, прати и 

међународна потврда (сертификат) о улову, која мора да буде оригинална и 

издата од стране надлежног органа земље порекла. 

Производе рибарства који се извозе, поред докумената из става 1. овог 

члана, прати и:  
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1) међународна потврда за реекспорт (сертификат за реекспорт) издата 

од стране надлежног органа земље која није земља порекла, а на чијој 

територији је производ рибарства увезен, складиштен, прерађен, односно 

подељен; 

2) потврда да производи рибарства потичу од улова за који је издата 

међународна потврда (сертификат) о улову, коју издаје надлежни ветеринарски 

инспектор. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, за одређене производе рибарства нису 

потребне потврде из ст. 1. и 2. овог члана. 

Министарство води евиденцију о потврдама из ст. 1. и 2. овог члана. 

Министар ближе прописује образац међународне потврде (сертификата) 

о улову, образац међународне потврде за реекспорт (сертификат за реекспорт) и 

образац потврде да су производи рибарства у складу са међународном потврдом 

(сертификатом) о улову, начин вођења евиденције из става 4. овог члана, као и 

листу производа рибарства за које нису потребне потврде из ст. 1. и 2. овог 

члана.”. 

Члан 33. 

У члану 69. став 2. мења се и гласи: 

„Министар ближе прописује листу аутохтоних раса и угрожених 

аутохтоних раса домаћих животиња, која садржи и критеријуме за утврђивање 

угрожености расе.”. 

У ставу 4. речи: „Аутохтоне расе” замењују се речима: „Одгајивачи 

аутохтоних раса”, а после речи: „Регистар” додаје се реч: „одгајивача”. 

У ст. 5, 6. и 8. после речи: „Регистар” додаје се реч: „одгајивача”. 

Став 9. мења се и гласи: 

„Министар ближе прописује услове у погледу гајења и промета 

аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржину и начин вођења Регистра 

одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња.”. 

Члан 34. 

Назив поглавља XI. мења се и гласи:  

„XI. ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ И 

ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА”. 

Члан 35. 

Назив члана и члан 72. мењају се и гласе: 

„Примарна производња хране за домаће животиње 

Члан 72. 

Примарна производња хране за домаће животиње обавља се у складу са 

законом којим се уређује безбедност хране и прописима донетим на основу тог 

закона.”.  

Члан 36. 

Називи чланова и чл. 73. и 74. бришу се. 
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Члан 37. 

У члану 75. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Производи животињског порекла, у смислу овог закона, јесу: живе 

домаће животиње; приплодни материјал; месо у облику трупова и полутки; 

изнутрице; кожа; крзно; длаке; вуна; перје; сирово млеко; јаја; мед; млеч; други 

делови тела и споредни производи (стајњак и осока), осим производа рибарства. 

Промет производа животињског порекла врши се ако су испуњени 

прописани услови о квалитету производа животињског порекла.”. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Министар прописује услове у погледу квалитета, начина оцене 

квалитета производа животињског порекла, као и неопходну опрему за 

утврђивање квалитета производа животињског порекла.”. 

Члан 38. 

У члану 76. став 1. речи: „смотрама, изложбама,” и речи: „матични лист,” 

бришу се. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Квалитетна приплодна домаћа животиња излаже се на смотрама и 

изложбама ако је обележена на прописан начин и ако је прати матични лист и 

уверење о здравственом стању животиње.”. 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

Члан 39. 

У члану 82. став 2. у уводној реченици речи: „Средства за спровођење 

послова у сточарству обезбеђују се од:” замењују се речима: „За обављање 

послова у сточарству плаћају се следеће таксе:”. 

У ст. 2. и 3. реч: „накнада” у одређеном падежу замењује се речју: 

„такса” у одговарајућем падежу. 

Члан 40. 

Члан 83. мења се и гласи: 

„Члан 83. 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа 

донетих на основу овог закона врши Министарство преко пољопривредног, 

односно граничног ветеринарског инспектора. 

Послове пољопривредног инспектора може да обавља 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 са положеним 

државним стручним испитом и са најмање три године радног искуства. 

Послове граничног ветеринарског инспектора може да обавља лице које 

испуњава услове у складу са законом којим се уређује ветеринарство.”. 
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Члан 41. 

У члану 84. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„У обављању послова инспекцијског надзора гранични ветеринарски 

инспектор има прописану службену легитимацију и службено одело у складу са 

законом којим се уређује ветеринарство.”. 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 42. 

У називу члана 85. после речи: „инспектора” додају се речи: „и 

граничног ветеринарског инспектора”. 

У члану 85. тачка 5) речи: „став 10.” замењују се речима: „став 12.”. 

Тачка 20) мења се и гласи: 

„20) да ли се семе за вештачко осемењавање користи и ставља у промет 

у складу са условима из члана 37. овог закона;”. 

У тачки 22) речи: „физичко лице које обавља вештачко осемењавање” 

замењују се речима: „одгајивач који обавља вештачко осемењавање у свом 

стаду”. 

У тачки 23) речи: „став 4.” замењују се речима: „став 5.”. 

Тачка 29) брише се. 

У тачки 30) реч: „поштовање” замењује се речју: „испуњавање”. 

Тачка 35) брише се. 

После тачке 39) додају се тач. 39а) и 39б), које гласе: 

„39а) да ли се интензивно гајење дивљачи из класе сисара и птица 

обавља у складу са одредбама члана 64. овог закона; 

39б) да ли је дивљач које нема на територији Републике Србије унета 

на фарму дивљачи на основу дозволе министра надлежног за послове заштите 

животне средине;”. 

Тачка 43) мења се и гласи: 

„43) да ли су одгајивачи аутохтоних раса домаћих животиња уписани у 

Регистар одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња;”. 

Тач. 47)-50) бришу се. 

Тачка 51) мења се и гласи:  

„51) да ли се промет производима животињског порекла врши ако су 

испуњени прописани услови о квалитету;”. 

У тачки 52) речи: „чланом 75.” замењују се речима: „чланом 76.”. 

После става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„У вршењу послова инспекцијског надзора, гранични ветеринарски 

инспектор има право и дужност да проверава: 
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1) да ли производе рибарства при увозу, извозу и транзиту прате 

прописане потврде у складу са чланом 66б ст. 1. и 2. овог закона, осим за 

производе рибарства за које нису потребне ове потврде; 

2) извршавање мера по овом закону.”. 

Члан 43. 

У називу члана 86. после речи: „инспектор” додају се речи: „и гранични 

ветеринарски инспектор”. 

У члану 86. став 1. у уводној реченици после речи: „из члана 85.” додају 

се речи: „став 1.”.  

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„У вршењу послова из члана 85. став 2. овог закона гранични 

ветеринарски инспектор може да: 

1) забрани увоз, извоз и транзит производа рибарства ако их не прате 

прописане потврде у складу са чланом 66б ст. 1. и 2. овог закона, осим за 

производе рибарства за које нису потребне ове потврде; 

2) нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим 

законом.”. 

Досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и гласи: 

„Мере из ст. 1. и 2. овог члана пољопривредни инспектор, односно 

гранични ветеринарски инспектор утврђује решењем.”. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „из става 2.” замењују 

се речима: „из става 3.”, а после речи: „инспектора” додају се запета и речи: 

„односно граничног ветеринарског инспектора”. 

Члан 44. 

У члану 87. став 1. после речи: „организација са посебним 

овлашћењима,” додају се речи: „извођач вештачког осемењавања,”. 

Члан 45. 

У члану 88. став 1. после речи: „инспектора” додају се запета и речи: 

„односно граничног ветеринарског инспектора”. 

Члан 46. 

У члану 89. став 1. тачка 4) речи: „члана 10. став 10.” замењују се 

речима: „члана 10. став 12.”. 

Члан 47. 

 У члану 90. тачка 13) мења се и гласи: 

 „13) користи приплодњаке за природно парење а не испуњава 

прописане услове, осим ако има дозволу министра за коришћење приплодњака 

и када нису испуњени прописани услови (члан 35. ст. 1-4);”.  

 После тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи: 

 „13а) користи за приплод мушка грла која нису одабрана за приплод, 

као и мушка грла у тову (члан 35. став 5);”. 
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 Тачка 15) мења се и гласи: 

 „15) користи и ставља у промет семе за вештачко осемењавање, а не 

испуњава услове из члана 37. ст. 1. и 3. овог закона;”. 

 У тачки 16) речи: „став 4.” замењују се речима: „став 5.”. 

Тачка 25) брише се. 

У тачки 26) речи: „не поштује” замењују се речима: „не испуњава”. 

Тачка 37) мења се и гласи: 

„37) обавља интензивно гајење дивљачи из класе сисара и птица 

супротно одредбама члана 64. овог закона;”. 

После тачке 37) додаје се тачка 37а), која гласи: 

„37а) врши уношење дивљачи које нема на територији Републике 

Србије на фарму дивљачи без дозволе надлежног министра (члан 64а);”. 

Тач. 44) - 47) бришу се. 

У тачки 48) реч: „производи” замењује се речима: „ставља у промет 

производе”. 

У тачки 53) после речи: „инспектора” додају се запета и речи: „односно 

граничног ветеринарског инспектора”. 

Члан 48. 

Члан 91. мења се и гласи: 

„Члан 91. 

Новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 

предузетник ако учини радње из члана 89. став 1. тачка 5) и члана 90. став 1. 

тач. 3), 11), 12), 13), 13а), 16), 17), 20), 22), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 

34), 36), 37), 37а), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 48), 49), 51), 52) и 53) овог закона.” 

Члан 49. 

У члану 92. став 2. мења се и гласи: 

„Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко 

лице ако учини радње из члана 90. став 1. тач. 3), 11), 12), 13), 13а), 20), 22), 26), 

27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 36), 37), 37а), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 48), 

49), 51), 52) и 53) овог закона.“. 

Члан 50. 

У члану 41. тачка 2), члану 67. став 1. и члану 77. став 1, реч: „сперма“ у 

различитом падежу замењује се речима: „семе за вештачко осемењавање“ у 

одговарајућем падежу. 

Рок за усклађивање пословања 

Члан 51. 

Правна лица и предузетници који обављају послове у области сточарства 

дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона најкасније у 

року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 
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Преузимање регистра 

Члан 52. 

Регистар аутохтоних раса домаћих животиња установљен Законом о 

сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12) наставља да се води као 

Регистар одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња, у складу са овим 

законом.  

Примена подзаконских прописа 

Члан 53. 

До доношења прописа на основу овлашћења из овог закона 

примењиваће се: 

1) Правилник о начину вођења евиденције и садржини потврде о 

вештачком осемењавању, односно природном парењу („Службени гласник РС”, 

број 30/14); 

2) Правилник о Листи генетских резерви домаћих животиња, начину 

очувања генетских резерви домаћих животиња, као и о Листи аутохтоних раса 

домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса („Службени гласник РС”, број 

38/10); 

3) Правилник о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса 

домаћих животиња, као и садржини и начину вођења Регистра аутохтоних раса 

домаћих животиња („Службени гласник РС”, број 56/10); 

4) Правилник 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 („Службени гласник РС”, 

број 103/09). 

Ступање на снагу закона 

Члан 54. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


