
Предлог председника ВКС за измене и допуне Закона о сточарству

Члан  1.

У члану 2.  став  1.  тачка  8)  мења се  и  гласи:  Власник  животиња јесте  свако
правно или физичко лице, односно предузетник који има право чувања, држања, узгоја,
гајења, репродукције, транспорта, коришћења и продаје животиње, који је одговоран за
живот,  заштиту здравља и добробит животиње;  (дефиниција Закона о ветеринарству
члан 3. став 1. тачка 5).

 Тачка  9)  мења  се  и  гласи:  Вештачко  осемењавање   је  начин  размножавања
животиња и представља стручно технички поступак.

После тачке 20) додаје се тачка 20а) која гласи: 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) после речи „осемењавање“ брише се реч „сперма“ и замењује речју
„семеном“.

Тачка 28) брише се.

Тачка 33) после речи „плоткиња“ додати речи „са педигреом“или други предлог
у  истој  тачки  после  речи  „јесте“  брисати  реч  „уматичена“.  (уколико  се  реч
„уматичена“оставља потребно ју је дефинисати новим значењем појединих израза).

Тачка 36) после речи „лежење,“ реч „сперма“ брисати и заменити речима „семе
за вештачко осемењавање“.

Тачка 39) користити члан 3. став 1. тачка 45) Закона о ветеринарству.

После тачке 44) додати нову тачку 44а) и дефинисати израз „сперма“.

После тачке 44а) додати нову тачку 44б) и дефинисати израз „семе за вештачко
осемењавање“.

Тачка 49), после речи „лежење“, брисати реч “сперма“ и заменити речју „семе“
или користити  појам  „репродуктивни  материјал“(члан  3.  став  1.  тачка  48)  Закона  о
ветеринарству).

Члан 2.

Члан 4. став 1. после речи „на захтев“ бришу се речи „одгајивача, односно“.

Члан 3.



У члану 9. став 2. тачка 6) после речи „дистрибуције“ бришу се речи „сперме
квалитетних приплодних домаћих животиња“ и замењују речима „семена за вештачко
осемењавање квалитетних приплодњака“.

Члан 4.

У члану 33. став 2. мења се и гласи: Извођач вештачког осемењавања, односно
физичко лице дужно је да води евиденцију и издаје потврду о вештачком осемењавању.

Члан 5.

У члану 35. став 3. реч „Одгајивач“ замењује се речју „Власник “.

Члан 6.

У називу члана 36. речи „Приплодњаци за вештачко осемењавање“ замењују се 
речима „Приплодници за производњу семена за вештачко осемењавање“.

Члан 7.

У  члану  36.  став  1.  и  став  2.  после  речи  „приплодњака  за“  додати  речи
„производњу семена за“.

Став 3.после речи „користи за“ додати речи „производњу семена за“.

Став 5., став 6. и става 7.после речи „приплодњака за“ додати речи „производњу
семена за“.

Члан 8.

У  називу  члана  37.  реч  „сперма“  заменити  речима  „семе  за  вештачко
осемењавање“.

Члан 9.

У члану 37.  став  1.  после речи „у промет“  брисати реч „сперма“ и  заменити
речима „семе за вештачко осемењавање“, као и после речи „(у даљем тексту: “брисати
реч „сперма“ и заменити речју „семе“).

Став  1.  тачка  1)  и  тачка  2)  уместо  речи  „је  добијена“  заменити  речима  „је
добијено“.

Тачка 3) мења се и гласи: Је обележено на прописан начин, да се за њега води
прописана евиденција о производњи и да га прати прописана документација.

У члану 37. став 2. и став 3. брисати.

Став 4. после речи „односе се на“ брисати реч „сперма“ и заменити речју „семе“.

Став 5. после речи „обележавање“ и речи „о производњи“ и речи „да испуњава“
реч „сперма“ брисати и заменити речју „семе“.



Члан 10.

У члану 41. став 1. тачка 2) после речи „користи“ реч „сперма“ замењује се речју 
„семе“.

Тачка 4. после речи „и вештачко осемењавање“ брисати речи „и главној 
одгајивачкој организацији“. 

Члан 11.

У члану 42. став 2. тачка 2) реч „сперма“ после речи „и складиштења“ и после 
речи „у промет“ замењује се речју „семе“.

У члану 42. став 2. после тачке 3) додаје се нова тачка 4) која гласи: На основу
извештаја извођача вештаког осемењавања који има закључене уговоре са физичким
лицима прати и анализира њихов рад и у случају лоших резултата предлаже Министру
одузимање потврде о стручној оспособљености.

После тачке 4) додаје се тачка 5) која гласи: Министар ближе прописује услове за
одузимање потврде о стручној оспособљености физичког лица.

Члан 12.

У члану 48. став 1. после речи „врши“ реч „одгајивач“ замењује се речју 
„власник“.

Члан 13.

У члану 50. став 4. реч „Одгајивач“ замењује се речју „Власник“.

Члан 14.

У члану 51. Став 3. после речи „животињског порекла“ реч „одгајивач“ замењује 
се речју „власник“.

Члан 15.

Члан 52. брисати.

Члан 16.

У називу члана 53. реч „Зоотехнички“ заменити речју „Зоохигијенски“.

Члан 17.

У члану 53. став 1. брише се све и гласи: Ради остваривања успешног гајења
власник може сам да изводи само оне зоохигијенске мере које су неопходне за заштиту
општег здравља и негу домаћих животиња. 



Образложење: Члан 53. став 1. је у супротности са Законом о ветеринарству
(члан 3. став 1. тачка 23а. који гласи: Здравствена заштита животиња јесте рано
откривање,  надзор,  заштита  од  појаве,  сузбијање  и  искорењивање  заразних  и
паразитских  болести,  укључујући  и  сузбијање  зооноза,  као  и  узгој  животиња
одређеног  генотипа  слободног  од  одређених  болести  и  заштита  од  других
преносивих и  органиских болести)  и  представља  ветеринарску делатност  члан  4.
Закона о ветеринарству, а програм мера здравствене заштите прописује се члановима
51. и 52. Закона о ветеринарству.

Права  и  дужности  власника  животиња  регулисана  су  члановима  5.  и  6.
Закона о ветеринарству.

Тачка  5)  речи  „вештачко  осемењавање“  замењују  се  речима  „пружа  помоћ
приликом елементарних непогода“.

Тачка 9) мења се и гласи: Дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију сточарских
објеката са дозвољеним средствима.

Став 2. брисати.

Члан 18.

У члану 54. став 1. реч „Одгајивач“ заменити речју „Власник“.

Члан 19.

Назив члана 55. и члан 55. брисати.

Образложење:  Употребљени  израз  „животињски  отпаци“  нестручно  су
примењени у овом члану. Фецес и мокраћа представљају продукте метаболизма
домаћих животиња који нису за исхрану људи и животиња, али се и не сматрају
отпацима како се наводи у члану 55. 

Члан 20.

У називу члана 56. речи „објекти за животињске отпатке“ замењују се речима
„објекти за продукте метаболизма животиња који се не могу користи за исхрану људи и
животиња“.

У  члану  56.  став  1.  речи  „са  животињским  отпацима“  замењују  се  речима
„продуктима  метаболизма  животиња  који  се  не  могу  користи  у  исхрани  људи  и
животиња( у даљем тексту: продукти)“.

Став  2.  после  речи  „објекти  за  животињске“  реч  „отпатке“заменити  речју
„продукте“.



Став 3. после речи „животињских“ реч „отпадака“ мења се речју „продуката“.

Члан 21.

У члану 61. став 1. после речи „паше“ реч „одгајивач“ заменити речју „власник“.

Став 2. и став 3. брисати. – већ је регулисано Законом о ветеринарству члан 
93.

Члан 22.

У члану 62. став 1. после речи „омогућити“ реч „одгајивачу“ заменити речју 
„власнику“.

Члан 23.

У члану 63. став 4. тачка 2) речи „одгајивача пчела“ замењују се речима 
„власнике пчела“.

Став 6. после речи „овог члана“ реч „одгајивач“ замењује се речју „власник“.


