ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВЕТЕРИНАРСТВУ

(ЗАКОН ЈЕ ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ , БРОЈ 30/10 ОД 7.5.2010.)
Члан 1.
У Закону о ветеринарству („Службени гласник РС”, број 91/05), у члану 2.
став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
У досадашњем ставу 4, који постаје став 3. речи: „листу нарочито
опасних заразних болести из става 3. овог члана” замењују се речима: „листу
заразних болести из става 1. овог члана и листу нарочито опасних заразних
болести из става 2. овог члана”.
Члан 2.
У члану 3. тачка 5) мења се и гласи:
„5) власник животиње 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;”.
После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
„5а) држалац животиње јесте правно или физичко лице, односно
предузетник, који има право чувања, држања, узгоја, гајења, репродукције,
транспорта, коришћења, продаје на основу писменог одобрења власника
животиње и који је одговоран за живот, заштиту здравља и добробит
животиње;”.
Тачка 10) мења се и гласи:
„10) газдинство са животињама (у даљем тексту: газдинство) јесте сваки
затворени или отворени простор, фарма, објекат у коме се животиње држе,
чувају, узгајају и стављају у промет, трајно или привремено;”.
У тачки 18) реч: „присутне” замењује се речју: „потврђене”.
Тачка 22) мења се и гласи:
„22) животиње јесу домаћи папкари и копитари (домаћа говеда,
укључујући врсте родова Bubalus и Bison, свиње, овце, козе и домаћи копитари
укључујући коње, магарце, мазге и муле), живина (гајене птице укључујући
кокошке, ћурке, гуске, патке, морке, птице које се не сматрају домаћим, али се
узгајају као домаће животиње, осим ратита); ратите (ној, ему, реа, моа и киви);
лагоморфи (зечеви, кунићи и други глодари); дивљач (дивљи папкари, копитари
или лагоморфи, други копнени сисари који се лове за исхрану људи и који се
сматрају слободном дивљачи по важећим прописима, укључујући сисаре који
живе на ограђеној територији у слободним условима сличним онима у којима
живи слободна дивљач и дивље птице које се лове за исхрану људи); друге
животиње и птице које нису живина ( животиње и птице у зоолошком врту, пси,
мачке, пчеле, свилена буба, дивље животиње, гмизавци, лабораторијске и

-2експерименталне животиње); рибе и друге водене животиње (морске или
слатководне животиње, осим живих шкољки и осталих мекушаца, живих
бодљокожаца, живих плашташа и живих морских пужева и свих сисара, рептила
и жаба без обзира да ли су дивље или узгајане); шкољке и остали мекушци
(Lamellibranchiata који се хране филтрирањем); пужеви (копнене гастроподе
Helix pomatia Linne, Helix aspersa Muller, Helix lucorum и врсте из породице
Achatinidae);”.
После тачке 23) додају се тач. 23а) и 23б), које гласе:
„23а) 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 органских
болести;
23б) здравствени статус јесте здравствено стање стада, јата, фарме,
компартмента, зоне, подручја или државе у односу на одређену болест
животиња, који се утврђује у складу са дефинисаним критеријумима за сваку
болест понаособ;”.
После тачке 24) додаје се тачка 24а), која гласи:
„24а) заједнички ветеринарски улазни документ јесте прописани облик
ветеринарског уверења за све пошиљке које подлежу службеној контроли на
граници којим се потврђује да је обављен ветеринарско-санитарни преглед при
уласку пошиљке на подручје Републике Србије, на коме су наведени резултати
прегледа и број решења граничног ветеринарског инспектора у односу на
испуњеност услова за увоз и транзит;”.
После тачке 28) додаје се тачка 28а), која гласи:
„28а) компартмент јесте један или више објеката са истим
биосигурносним условима и истим условима исхране, неге и држања животиња,
као и истим здравственим статусом у односу на одређене болести животиња;”.
У тачки 33) после речи: „обележавање” додају се речи: „и регистрација”.
У тачки 34) речи: „лешеви животиња и отпадака” замењују се речима:
„споредних производа”, а после речи: „хране за животиње” додају се речи:
„производњу и;”.
После тачке 34) додаје се тачка 34а), која гласи:
„34а) одобрен објекат јесте објекат за који је утврђено да испуњава
прописане ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за
хигијену хране и хране за животиње и који је уписан у Регистар одобрених
објеката;”.
У тачки 35) реч: „отпадака” замењује се речима: „споредних производа
животињског порекла;”.
Тачка 36) мења се и гласи:
„36) споредни производи животињског порекла који нису намењени за
исхрану људи јесу лешеви животиња, труп, делови трупа животиња, саставни
делови тела животиња, производи животињског порекла и храна животињског
порекла који нису намењени и безбедни за исхрану људи, стајњак и отпад из
објеката у којима се припрема храна за исхрану људи (у даљем тексту:
споредни производи животињског порекла);”.
После тачке 37) додаје се тачка 37а), која гласи:

-3„37а) пошиљка јесу животиње, храна и производи животињског порекла,
храна за животиње и споредни производи животињског порекла обухваћени
истим прописаним документом који се налази на истом превозном средству,
потичу из истог места порекла и намењени су истом месту крајњег одредишта;”.
Тачка 45) мења се и гласи:
„45) промет животиња, производа животињског порекла, хране
животињског порекла, хране за животиње, ветеринарских лекова и медицинских
средстава за употребу у ветерини, споредних производа животињског порекла
и прерађених споредних производа животињског порекла обухвата увоз,
транзит, извоз, складиштење, продају, излагање ради продаје, премештање,
размену, уступање или било какав њихов пренос на трећа лица;”.
После тачке 47) додаје се тачка 47а), која гласи:
„47а) регистрован објекат јесте објекат за који није предвиђено
претходно утврђивање испуњености прописаних ветеринарско-санитарних
услова, односно општих и посебних услова за хигијену хране и хране за
животиње и који је уписан у Регистар објеката ради његове евиденције;”.
После тачке 48) додаје се тачка 48а), која гласи:
„48а) резидуа јесте остатак супстанци или њених метаболита са
фармаколошким деловањем, као и других материја које могу заостати у
ткивима, органима и/или производима, храни животињског порекла и храни за
животиње и као такве могу бити штетне за здравље људи;”.
После тачке 49) додају се тач. 49а), 49б) и 49в), које гласе:
„49а) следљивост јесте могућност праћења животиња, производа и
хране животињског порекла и хране за животиње кроз све фазе производње,
прераде, дистрибуције и уништавања, укључујући и следљивост материја које
су намењене за стављање у храну или се очекује да ће бити стављене у храну
или храну за животиње, као и ветеринарских лекова и медицинских средстава
за употребу у ветерини;
49б) службени узорак јесте узорак узет према прописаном поступку у
току службене контроле коју врши ветеринарски инспектор или овлашћени
ветеринар;
49в) службена контрола јесте било који поступак контроле коју спроводи
надлежни орган ради потврде усаглашености и примене прописа у области
ветеринарства и безбедности хране животињског порекла, производа
животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског
порекла, лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини и пратећих
предмета;”.
Члан 3.
У члану 4. тачка 7) после речи: „обележавање” додају се речи: „и
регистрацију”, а реч: „праћења” замењује се речју: „следљивости”.
Члан 4.
У члану 6. тачка 3) после речи: „животиња” додају се речи: „укључујући и
побачај”.
У тачки 6) после речи: „газдинства” ставља се тачка и запета, а речи до
краја реченице бришу се.
Тач. 7), 8) и 9) мењају се и гласе:

-4„7)

обележе и региструју животиње, у складу са овим законом;

8) воде регистар животиња на газдинству и евиденцију о куповини и
продаји животиња, њиховом премештању и промету ради праћења њиховог
кретања;
9) пријаве промену локације, као и промену бројног стања животиња
Централној бази ради пријаве односно одјаве животиња, у складу са овим
законом;”.
У тачки 11) тачка и запета на крају замењују се тачком.
Тачка 12) брише се.
Члан 5.
У члану 7. речи: „отпадака животињског порекла”, замењују се речима:
„споредних производа животињског порекла и прерађених производа”, а реч:
„WTO” замењује се речима: „Светске трговинске организације (WTO)”.
Члан 6.
У члану 8. став 1. после речи: „правно лице” додају се речи: „и
предузетник”, реч: „које” замењује се речју: „који”, речи: „које је уписано”,
замењују се речима: „који је уписан”, а после речи: „правних лица” додају се
речи: „и предузетника”.
У ставу 2. у уводној реченици после речи: „Правно лице” додају се речи:
„и предузетник”.
У тачки 5) реч: „и” замењује се тачком и запетом.
После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
„5а) центар за складиштење и дистрибуцију семана за вештачко
осемењавање;”.
У ст. 3. и 4. после речи: „Правно лице” додају се речи: „и предузетник”.
После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
„Правно лице и предузетник из става 1. овог члана мора да има у
сталном радном односу ветеринара са лиценцом за обављање ветеринарске
делатности, као одговорно лице.”
У досадашњем ст. 6. и 7. који постају ст. 7. и 8. речи: „ст. 4. и 5. овог
члана” замењују се речима: „ст. 4, 5. и 6. овог члана”.
Члан 7.
У члану 10. став 1. после речи: „сопственог сточарства” додају се речи:
„на фармама у сопственом власништву”.
У ставу 2. после речи: „сопственог сточарства” додају се речи: „на
фармама у сопственом власништву на истом епизоотиолошком подручју”.
Члан 8.
Чл. 11, 12, 13. и 14. бришу се.
Члан 9.
У члану 16. после става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе:

-5„Ветеринарска амбуланта послове из става 1. овог члана може да
обавља и у издвојеном пословном простору ако издвојен пословни простор
испуњава услове у погледу објекта, просторије, опреме, уређаја и ако има у
сталном радном односу запосленог најмање једног ветеринара са лиценцом у
издвојеном пословном простору.
Ветеринарска амбуланта може да обавља послове ветеринарске
апотеке ако испуњава услове из члана 19. овог закона.”
Члан 10.
У члану 17. став 1. тачка 2) после речи: „изузев” додају се речи:
„проинекционих лекова”.
После става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Ветеринарска станица послове из става 1. овог члана може да обавља
и у издвојеном пословном простору ако издвојен пословни простор испуњава
услове у погледу објекта, просторије, опреме, уређаја и ако има у сталном
радном односу запосленог најмање једног ветеринара са лиценцом у
издвојеном пословном простору.”
Члан 11.
У члану 18. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Ветеринарска клиника послове из става 1. овог члана може да обавља и
у издвојеном пословном простору ако издвојен пословни простор испуњава
услове у погледу објекта, просторије, опреме, уређаја и ако има у сталном
радном односу запосленог најмање једног ветеринара са лиценцом у
издвојеном пословном простору.”
Члан 12.
У члану 19. став 2. после речи: „ветеринарских лекова,” додају се речи:
„лекова за интрамамарну употребу, интраутерину употребу”.
После става 5. додаје се став 6, који гласи:
„Ветеринарска апотека послове из става 1. овог члана може да обавља и
у издвојеном пословном простору ако издвојен пословни простор испуњава
услове у погледу објекта, просторије, опреме, уређаја и ако има у сталном
радном односу запосленог најмање једног ветеринара са лиценцом или
дипломираног фармацеута у издвојеном пословном простору.”
Члан 13.
У члану 20. став 2. тачка 1) мења се и гласи:
„2) у сталном радном односу запосленог ветеринара са лиценцом, који је
специјалиста за послове репродукције животиња;”.
Члан 14.
После члана 20. додаје се наслов изнад члана и члан 20а, који гласе:

-6„5а) Центар за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко
осемењавање
Члан 20а
Центар за складиштење
осемењавање обавља:

и

дистрибуцију

семена

за

вештачко

1) складиштење, односно промет семена за вештачко осемењавање
животиња, у складу са одгајивачким циљем и одгајивачким програмом;
2) контролу складиштења и руковања, као и услова дистрибуције и
испоруке семена за вештачко осемењавање;
3) праћење и вођење евиденције о пријему и испоруци семена за
вештачко осемењавање;
4)

друге послове за које је регистрован, у складу са овим законом.

Послове из става 1. овог члана Центар за складиштење и дистрибуцију
семена за вештачко осемењавање може да обавља ако има:
1) у сталном радном
ветеринара са лиценцом;

односу

запосленог

једног

дипломираног

2) одговарајуће објекте, просторије, опрему и средства за чување и
промет семена за вештачко осемењавање.”
Члан 15.
Члан 21. мења се и гласи:
„Лабораторија обавља:
1) дијагностичка
испитивања
(бактериолошка,
серолошка,
вирусолошка, паразитолошка, хемијска, биохемијска, физичка, патолошка и
радиолошка);
2) дијагностичка испитивања производа
безбедности хране животињског порекла;
3)

животињског

порекла

и

дијагностичка испитивања хране за животиње и воде;

4) друге послове за које је регистрована у Регистру привредних
субјеката.
Послове из става 1. овог члана лабораторија може да обавља ако је
акредитована у складу са важећим стандардима.
Лабораторија која врши службену контролу у области безбедности хране
животињског порекла и хране за животиње, производа животињског порекла и
здравствене заштите животиња мора да испуњава услове у погледу техничке
опремљености, кадровске оспособљености и која је акредитована од стране
надлежног акредитационог тела Републике Србије у складу са српским,
европским и међународним стандардима и мора да буде овлашћена.
Министар решењем утврђује испуњеност услова за обављање послова
службене контроле из става 3. овог члана.
Решење министра из става 4. овог члана је коначно и против њега се
може покренути управни спор.
Министар ближе прописује услове које треба да испуни лабораторија из
става 3. овог члана.
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министар решењем може да одузме дато овлашћење.
Решење министра из става 7. овог члана је коначно и против њега се
може покренути управни спор.
Списак овлашћених лабораторија из става 3. овог члана објављује се у
’Службеном гласнику Републике Србије’.”
Члан 16.
У члану 22. после речи: „правно лице” додају се речи: „и предузетник”.
Члан 17.
У члану 24. после речи: „Правно лице” додају се речи: „односно
предузетник”.
Члан 18.
У члану 25. тачка 1) речи: „пружа подршку” замењују се речима:
„учествује и пружа стручну помоћ”.
Тачка 5) брише се.
Члан 19.
Наслов изнад члана 29. и члан 29. мењају се и гласе:
„3. Дирекција за националну референтну лабораторију
Члан 29.
Послове лабораторијског испитивања и са њима повезане стручне
послове у области здравља животиња обавља Дирекција за националне
референтне лабораторије основана законом којим се уређује безбедност хране
(у даљем тексту: Национална референтна лабораторија).“
Члан 20.
После члана 29. додаје се наслов изнад члана и члан 29а, који гласе:
„3а Референтна лабораторија
Члан 29а
Референтна лабораторија обавља:
1) суперанализе узорака и потврдна дијагностичка испитивања
(бактериолошка,
серолошка,
вирусолошка,
паразитолошка,
хемијска,
биохемијска, физичка, патолошка и радиолошка) у области дијагностике
заразних болести животиња, лабораторијских испитивања хране за животиње,
воде за напајање животиња и безбедности хране;
2) проверу резултата испитивања, примењених тестова и метода у
области дијагностике заразних болести животиња, лабораторијских испитивања
хране за животиње, воде за напајање животиња и безбедности хране и
мониторинга;
3) чување референтних серума и стандардних реагенаса, изолата
микроорганизама;
4)

припрему, одржавање и дистрибуцију референтног материјала;

5)

увођење нових дијагностичких метода;
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и реагенаса;
7) организује међулабораторијска упоредна тестирања лабораторија
на националном нивоу, обрађује добијене резултате међулабораторијских
упоредних испитивања, саставља извештаје, даје препоруке и организује обуке
и тренинге у области дијагностике;
8) учествује у међународно
упоредним испитивањима;
9)
земаља;

организованим

међулабораторијским

сарађује са националним референтним лабораторијама других

10) стара се и организује успостављање јединствених критеријума и
метода испитивања у овлашћеним лабораторијама;
11) доставља информације добијене од националних лабораторија
других земаља Министарству и овлашћеним лабораторијама;
12) обезбеђује стручну и техничку помоћ Министарству за примену
координисаних планова контроле;
13) обавља имплементацију, односно развијање метода тестирања у
складу са међународним стандардима;
14)

обучава особље у овлашћеним лабораторијама;

15)

припрема националне водиче за узорковање и руковање узорцима;

16) обавља и друге послове за које је регистрована у Регистру
привредних субјеката.
Министар одређује једну или више националних референтних
лабораторија за испитивања у складу са овим законом и међународним
договорима, споразумима и конвенцијама, као и врсте испитивања.
Министар може да овласти једну од организација из чл. 21, 25. или 27.
овог закона, као референтну лабораторију за једну или више врста испитивања.
Послове из става 1. овог члана референтна лабораторија може да
обавља ако је акредитована у складу са важећим стандардима.
Ако у Републици Србији не постоји референтна лабораторија која
испуњава прописане услове, министар може за поједина испитивања, као
референтну лабораторију да одреди лабораторију са територије друге државе
за тражена испитивања.
Списак референтних и лабораторија из ст. 2. и 6. овог члана објављује
се у ’Службеном гласнику Републике Србије’.”
Члан 21.
У члану 46. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Локална самоуправа је дужна да за послове из става 1. тачка 2) овог
члана има изграђен објекат за сакупљање лешева животиња.”
После става 2. додају се ст. 3. и 4, који гласе:
„У објекту из става 2. овог члана локална самоуправа може сакупљати и
друге споредне производе животињског порекла.
Локална самоуправа која није организовала зоохигијенску службу дужна
је да до њеног организовања обезбеди финансирање уклањања лешева.”
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Члан 22.
У члану 49. став 2. у тачки 3) на крају тачка се замењује тачком и
запетом и додаје се тачка 4), која гласи:
„4) кризни планови.”
Члан 23.
У члану 51. став 1. после речи: „заразних болести” додају се речи: „и
обезбеђивања система обележавања, регистрације, као и следљивости
животиња”.
Члан 24.
У члану 52. став 1. после речи: „случају” додају се речи: „опасности од
појаве или”.
Члан 25.
После члана 52. додаје се члан 52а, који гласи:
„Члан 52а
Када постоји директни или индиректни ризик по здравље људи или
здравље животиња примењују се мере утврђене Планом управљања кризним
ситуацијама за сузбијање појединих заразних болести животиња.
Министар доноси План управљања кризним ситуацијама (у даљем
тексту: кризни план) који нарочито садржи организацију, мере и начин
спровођења мера за сузбијање појединих заразних болести животиња, као и
поступак њихове контроле.
Кризне планове спроводе кризни центри које образује министар, у
складу са прописима о државној управи.
Средства за набавку, складиштење и допуњавање минималних залиха
потребне опреме и средства за кризне центре обезбеђују се у буџету Републике
Србије.
Министарство припрема и спроводи вежбе симулације избијања
појединих заразних болести ради провере кризних планова.
Министарство израђује и организује план едукације за откривање,
праћење, сузбијање и искорењивање појединих заразних болести животиња.”
Члан 26.
У члану 53. став 1. после речи: „правним лицима” додају се речи: „и
предузетницима”.
Члан 27.
У члану 56. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„За обележене и регистроване псе и мачке издаје се пасош.”
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „као и” бришу се, а
после речи: „мачкама” тачка се замењује запетом и додају речи: „као и изглед и
садржину пасоша за псе и мачке.”
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У члану 57. став 2. речи: „Правна лица која спроводе Програм мера
дужна” замењују се речима: „Правна лица и предузетници који спроводе
Програм мера дужни”.
Члан 29.
После члана 58. додаје се члан 58а, који гласи:
„Члан 58а
За одређене болести животиња Министарство може доделити
здравствени статус који се односи на стадо, јато, фарму, компартмант, зоне,
подручје или државу.
Захтев за међународно признавање статуса државе, подручја или
компартманта Министарство може поднети Европској комисији, ОИЕ или другој
међународној организацији.
Министар прописује листу болести, начин, као и услове за добијање
здравственог статуса стада, јата, фарме, компартманта, зоне и подручја.”
Члан 30.
У члану 60. став 1. тачка 1) после речи: „праћење” додају се речи:
„здравственог стања животиња,”.
Члан 31.
У члану 63. став 4. речи: „начин одјаве и пријаве заразне болести, као и
начин обавештавања о предузетим мерама” бришу се.
После става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Министар прописује начин пријаве и одјаве заразне болести, као и
начин обавештавања о предузетим мерама.”
Члан 32.
У члану 64. став 1. после речи: „заразне болести” додају се речи: „или у
случају сумње на појаву заразне болести”.
У тачки 2. после речи: „болест” додају се речи: „и забрану пашног начина
држања домаћих животиња”.
У тачки 6) после речи: „заражене” додају се речи: „или убијања животиња
из превентивних или дијагностичких разлога”.
После тачкe 18) додају се тач. 19), 20), 21) и 22), које гласе:
„19) утврђивање узрока обољења и угинућа;
20) спровођење епизоотиолошког увиђаја;
21) спровођење испитивања код дивљих животиња;
22) спровођење
зоохигијенских,
зоотехничких,
карантинских
биосигурносних мера на местима где се животиње држе или узгајају.”
Члан 33.
У члану 70. став 1. после тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:
„2а) животиња није обележена и регистрована у складу са законом;”.

и
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У члану 72. став 1. тачка 3) после речи: „животињског порекла” запета и
речи до краја реченице бришу се.
У тачки 5) после речи: „хране за животиње” запета и речи до краја
реченице бришу се.
У тачки 6) после речи: „репродукцију животиња” додају се речи: „и
вештачко осемењавање”;
После тачке 6. додају се тач. 6а) и 6б), које гласе:
„6а) центри за складиштење и дистрибуцију репродуктивног материјала;
6б) за производњу и промет лекова на велико и медицинских средстава
за употребу у ветерини”;
Тач. 7) и 8) мењају се и гласе:
„7) за вршење услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације;
8) за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа
животињског порекла.”
У ставу 2. после речи: „потрошњу” речи: „и за извоз, клање животиња из
увоза” бришу се, речи: „производња и промет средстава за дезинфекцију,
дезинсекцију и дератизацију” замењују се речима: „вршење услуга
дезинфекције, дезинсекције и дератизације ”, а реч: „отпада” замењује се
речима: „споредних производа животињског порекла”.
Члан 35.
У члану 73. речи: „и решење министра о испуњености ветеринарскосанитарних услова” замењују се речима: „у зависности од врсте делатности која
се у њима обавља”, а после речи: „Регистар објеката” додају се речи: „односно
Регистар одобрених објеката”.
Додаје се став 2, који гласи:
„Министар ближе прописује врсте објеката који се региструју, односно
одобравају, начин и поступак регистрације, односно одобравања објеката из
става 1. овог члана, као и изглед обрасца захтева за упис објеката у Регистар
објеката, односно Регистар одобрених објеката.”
Члан 36.
У члану 74. ст 1. и 2. после речи:„објеката” додају се речи:„и Регистра
одобрених објеката.”
Члан 37.
У члану 75. после речи: „Регистра објеката” додају се речи: „и Регистра
одобрених објеката”, а после речи: „утврђене” речи: „ветеринарско-санитарне”
бришу се.
Члан 38.
У члану 76. став 2. после речи: „условима”, додају се запета и речи:
„односно општим и посебним условима за хигијену хране и хране за животиње.”
У ставу 3. после речи: „услове” додају се запета и речи: „односно опште
и посебне услове за хигијену хране и хране за животиње.”
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У члану 77. став 1. после речи: „ветеринарско-санитарних услова” додају
се запета и речи: „односно општих услова за хигијену хране и хране за
животиње”.
Ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Ако објекат испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове,
односно опште и посебне услове за хигијену хране и хране за животиње
министар доноси решење о испуњености услова из става 1. овог члана и
додељује ветеринарски контролни број.
Изузетно од одредбе става 3. овог члана за објекте из члана 72. став 1.
тач. 2) и 3) овог закона министар доноси решење о испуњености ветеринарскосанитарних и општих услова за хигијену хране којим се привремено одобрава
обављање делатности у објекту и додељује се ветеринарски контролни број.”
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„Период за који се доноси привремено решење из става 4. овог члана не
може бити краћи од 3 месеца нити дужи од 6 месеци.”
Досадашњи став 5, који постаје став 6. мења се и гласи:
„Пре истека рока решења којим се привремено одобрава обављање
делатности из става 4. овог члана комисија из става 2. овог члана утврђује
испуњеност општих и посебних услова за хигијену хране и на основу мишљења
комисије министар доноси решење којим се одобрава обављање делатности и
додељује му се ветеринарски контролни број.”
Досадашњи став 6, који постаје став 7. мења се и гласи:
„Ако објекат не испуњава опште и посебне услове за хигијену хране и
хране за животиње министар доноси решење о забрани рада том објекту.”
Решење из ст. 3, 4, 6. и 7. овог члана је коначно и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 40.
У члану 78. став 1. речи: „ако испуњавају прописане ветеринарскосанитарне услове и додељује им се извозни контролни број” бришу се.
У ставу 2. реч: „Објекти” замењују се речју: „Објектима”, а после речи:
„услове” додају се запета и речи: „односно опште и посебне услове за хигијену
хране и храну за животиње додељује се извозни контролни број и”.
У ставу 3. после речи: „поступак” додају се речи: „за добијање одобрења
за извоз и”.
Члан 41.
Члан 79. мења се и гласи:
„ Забрањен је извоз из објеката који нису одобрени за извоз.”
Члан 42.
У наслову изнад члана 81. и члану 81. после речи: „Војске Србије” речи:
„и Црне Горе” бришу се.
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У члану 82. став 1. реч: „отпадака ” замењује се речима: „споредних
производа ”.
Члан 44.
Наслов изнад члана 84. и члан 84. мењају се и гласе:
„Обележавање и регистрација животиња
Члан 84.
Говеда, свиње, овце, козе и копитари на територији Републике Србије
морају да буду обележени и регистровани, као и при увозу, ако нису намењени
за непосредно клање, а подаци о њиховом обележавању и кретању морају бити
регистровани у Централнoj бази података о обележавању животиња (у даљем
тексту: Централна база).
Систем обележавања и регистрације животиња састоји се из следећих
делова:
1)

Регистра газдинстава;

2)

обележене животиње;

3)

пасоша или другог идентификационог документа;

4)

регистара који се налазе на газдинству;

5)

Централне базе.

Обележавање говеда, свиња, оваца, коза и копитара врше ветеринарске
амбуланте, ветеринарске станице и ветеринарске службе овлашћене за
обележавање од стране Министарства (у даљем тексту: овлашћени
обележивач).
Овлашћени обележивач може бити и друго правно и физичко лице
овлашћено од стране Министарства.
Министар може да пропише обавезу обележавања и регистрације и
других врста животиња.
Министар ближе прописује начин обележавања и регистрације
животиња из ст. 1. и 5. овог члана, као и услове које мора да испуњава
овлашћени обележивач из става 4. овог члана.”
Члан 45.
У члану 85. став 2. мења се и гласи:
„У Централну базу уписују се подаци о:
1)

газдинствима на којима се налазе, чувају или продају животиње;

2)

средствима за идентификацију животиња;

3)

обележеним животињама;

4)

издатим документима о обележавању;

5)

кретању животиња;

6)

овлашћеном обележивачу;

7)

контролама обележавања и регистрацији животиња.”
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У члану 87. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„Идентификациони документ је пасош или други документ који мора да
прати говеда, овце, козе, свиње, копитаре, псе и мачке, а по потреби и остале
животиње од рођења до смрти.
За сваку обележену животињу из става 1. овог члана, у складу са овим
законом, Министарство издаје идентификациони документ.”
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Министар ближе прописује изглед, садржај, начин и рок издавања,
одузимања и/или поништавања идентификационог документа, податке који се
уносе у идентификациони документ, као и поступак уношења података у
Централну базу.”
Члан 47.
Члан 88. брише се.
Члан 48.
У члану 91. став 1. после речи: „пасоша” у датом падежу додају се речи:
„или идентификациони документ” у одговарајућем падежу.
У ставу 2. после речи: „пасош” додају се речи: „или идентификациони
документ”.
Члан 49.
После члана 91. додаје се наслов изнад члана и члан 91а, који гласе:
„Службена контрола обележавања и регистрације животиња
Члан 91а
Министарство
спроводи
службену
контролу
идентификације
обележавања и регистрације животиња на газдинствима на основу анализе
ризика.
Министарство израђује годишњи извештај о спроведеним службеним
контролама обележавања и регистрације животиња.
Министар ближе прописује најмањи број службених контрола,
критеријуме за анализу ризика обележавања и регистрације, као и садржај
годишњег извештаја из става 2. овог члана.”
Члан 50.
У члану
„регистровања”.

92.

став

1.

реч:

„евидентирања”

замењује

се

речју:

Члан 51.
У члану 93. став 1. после речи: „обележена” додају се речи: „и
регистрована”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
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документ, а животиње које напуштају епизоотиолошку јединицу мора да прати
потврда о здравственом стању пошиљке у промету.”
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4. после речи „врстом
животиње” додају се запета и речи: „а потврда из става 3. овог члана ако није
извршен ветеринарско-санитарни преглед на месту утовара.”
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5. после речи: „животиња”
додају се речи: „и потврдама о здравственом стању пошиљке у промету.”
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.
У досадашњем ставу 7, који постаје став 8. после речи: „животиње”
додају се речи: „и потврде о здравственом стању пошиљке у промету”, а речи:
„став 1. тачка 1)” замењују се речима: „став 1. тач. 1) и 2)”.
Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 9. и 10.
Досадашњи став 10, који постаје став 11. мења се и гласи:
„Министар ближе прописује услове за стављање животиња у промет,
начин прегледа пошиљке животиња пре утовара, образац уверења о
здравственом стању животиње, образац потврде о здравственом стању
пошиљке животиње у промету, садржину и начин вођења евиденције о издатим
уверењима и потврдама.”
Члан 52.
Члан 95. брише се.
Члан 53.
У члану 96. став 2. после речи: „промету” додају се запета и речи: „и
одговарајући идентификациони документ који прати кретање и промет
животиње.”
Члан 54.
У члану 97. став 1. мења се и гласи:
„Продаја животиња врши се на сабирним центрима, сточним пијацама и
откупним местима који су регистровани, односно одобрени.”
У ставу 2. после речи: „регистрованог” додају се запета и речи: „односно
одобреног”.
Члан 55.
У члану 98. став 2. тачка 1) мења се и гласи:
„1) животиња није обележена и ако је не прати одговарајући
идентификациони документ;”.
У тачки 6) после речи „животиње” додају се запета и речи: „власника,
односно држаоца животиње”.
Став 5. мења се и гласи:
„Трошкове карантина сноси власник, односно држалац животиње.”
Члан 56.
Члан 99. брише се.
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У члану 100. после става 5. додаје се став 6, који гласи:
„Места на којима се организују манифестације из става 1. овог члана јесу
газдинства.”
Члан 58.
У наслову изнад члана 101. речи: „у регистрованим кланицама” бришу
се.
У члану 101 став 1. мења се и гласи:
„Клање животиња обавља се у одобреним кланицама, ако су њихови
производи намењени за јавну потрошњу.
У ставу 2. речи: „папкара и копитара” замењују се речју: „животиња”, а
реч: „регистроване” замењује се речју: „одобрене”.
У ставу 3. реч: „регистроване” замењује се речју: „одобрене”.
Члан 59.
Наслов изнад члана 102. и члан 102. мењају се и гласе:
„Службена контрола животиња пре клања и после клања
Члан 102.
Животиње пре клања и после клања подлежу службеној контроли ако су
њихови производи намењени за јавну потрошњу.
Пре клања животиње мора да се провери идентификација животиње и
прегледа одговарајући идентификациони документ.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана пре принудног клања
ветеринар мора да изврши преглед животиње пре клања.
Принудно заклане животиње подлежу после клања службеној контроли.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана службена контрола дивљачи
врши се после хватања или одстрела.
У случају клања домаћих свиња, дивљих свиња, коња и других врста
животиња обавезан је трихиноскопски преглед.
У случају да у кланици није обезбеђено стално присуство ветеринарског
инспектора, начин и поступак клања у тим кланицама ближе прописује
министар.
Министар ближе прописује начин вршења службене контроле животиња
пре и после њиховог клања.”
Члан 60.
У члану 103. став 1. речи: „отпадака животињског порекла” замењују се
речима: „споредне производе животињског порекла”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Кланица из става 1. овог члана дужна је да Централној бази достави
податке о идентификационим бројевима закланих животиња.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
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Наслов изнад члана 104. мења се и гласи:
„Службена контрола дивљачи”
У члану 104. став 1. речи: „ловачка друштва” замењују се речима
„корисници ловишта”, а речи: „ветеринарско-санитарне” замењују се речју:
„службене”.
Став 2. мења се и гласи:
„Правна лица и корисници ловишта из става 1. овог члана дужна су да
обезбеде службену контролу одстрељене дивљачи, ради стављања у промет,
као и службену контролу лешева животиња”.
Члан 62.
У члану 105. став 1. речи: „ветеринарско-санитарној” замењују се речју:
„службеној”.
Став 2. мења се и гласи:
„Забрањена је организована продаја хране животињског порекла изван
регистрованог, односно одобреног објекта.”
После става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Министар ближе прописује начин и поступак спровођења службене
контроле хране животињског порекла.”
Члан 63.
У наслову изнад члана 106. речи: „Ветеринарско-санитарна” замењују
се речју: „Службена”.
У члану 106. став 2. после речи: „се жигом” додаје се запета и речи
„идентификационом ознаком у облику жига”.
Члан 64.
У члану 107. став 2. речи: „ветеринарско-санитарном” замењују се речју:
„службеном”.
Члан 65.
У члану 108. речи: „односно који се продају на пијацама може да обавља
производњу само у објектима који испуњавају ветеринарско-санитарне услове”
замењују се речима: „могу да се продају на месту производње или пијацама
само ако потичу из објеката који су уписани у Регистар објеката, односно у
Регистар одобрених објеката.”
Члан 66.
У члану 109. додаје се став 1, који гласи:
„Забрањено је вршити промет кожа из објекта који није одобрен.”
У досадашњем ставу 1. који постаје став 2. речи: „извршеног
ветеринарско-санитарног прегледа” замењују се речима: „извршене службене
контроле”.
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. постају ст. 3, 4, 5, 6. и 7.
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У члану 110. став 1. после речи: „количини произведене” додају се речи:
„и испоручене”.
Ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„Објекат који служи за производњу и промет хране за животиње које
служе за производњу хране животињског порекла, који користи производе
добијене прерадом споредних производа животињског порекла, лекове за
употребу у ветерини и адитиве мора да испуни услове којима се спречава
унакрсно загађење и умањује ризик од ненамерног мешања.
Ради спречавања појављивања заразних болести животиња изазваних
храном животињског порекла, забрањено је организовано сакупљање и
коришћење отпадака хране (помија), отпадака хране која потиче из
међународног транспорта, као и отпадака који потичу из здравствених установа,
ресторана друштвене исхране или других организација у исхрани животиња.”
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„У изузетним случајевима дозвољено је коришћење отпадака хране
(помија) за исхрану животиња на газдинствима који се баве узгојом животиња
за сопствене потребе, ако је извршена термичка обрада. Порекло ових
отпадака може бити само са газдинства које се бави узгојом животиња за
сопствене потребе.”
Досадашњи став 4, који постаје став 5. мења се и гласи:
„Министар ближе прописује облик и садржину евиденције из става 1.
овог члана.”
Члан 68.
Члан 111. мења се и гласи:
„Храна за животиње у производњи и промету мора да испуњава опште и
посебне услове хигијене хране за животиње и подлеже службеној контроли.
Забрањено је коришћење у производњи и промету споредних производа
животињског порекла и производа добијених њиховом прерадом, осим у складу
са овим законом.
Лекови за употребу у ветерини који се користе за производњу
медициниране хране, као и адитиви у храни за животиње могу се користити у
производњи хране за животиње у одобреним објектима, у складу са овим
законом.
Забрањена је производња, промет и употреба хране за животиње која
садржи недозвољене супстанце.
За исхрану животиња може да се стави у промет со која је јодирана.
Министар ближе прописује услове за производњу медициниране хране
за животиње, начин и поступак за декларисање, стављање у промет и начин
употребе медициниране хране за животиње, као начин и поступак за
декларисање адитива који се користе у исхрани животиња.
Министар ближе прописује опште и посебне услове хигијене хране за
животиње.”
Члан 69.
После члана 111. додаје се нови члан 111а, који гласи:
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За животиње с посебним потребама у погледу исхране може да се
користи храна за животиње с посебним наменама.
Министар ближе прописује услове које мора да испуни храна с посебним
наменама која се користи за исхрану животиња с посебним потребама, као и
начин декларисања хране за животиње с посебним наменама.”
Члан 70.
У члану 112. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„Производња репродуктивног материјала обавља се у одобреним
центрима за репродукцију и вештачко осемењавање.
Складиштење и промет репродуктивног материјала обавља се у
одобреним центрима за репродукцију и вештачко осемењавање животиња,
односно одобреним дистрибутивним центрима за промет репродуктивног
материјала.”
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Центри за репродукцију и вештачко осемењавање животиња и
дистрибутивни центри за промет репродуктивног материјала дужни су да воде
евиденцију о производњи, складиштењу и стављању у промет репродуктивног
материјала која се чува пет година.”
Досадашњи став 3, који постаје став 4. мења се и гласи:
„Центри за репродукцију животиња врше промет репродуктивног
материјала правним лицима и предузетницима који су регистровани за
обављање послова осемењавања животиња у складу са овим законом.”
После става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Центри за репродукцију и вештачко
представљају газдинства у смислу овог закона.”

осемењавање

животиња

Члан 71.
Наслов изнад члана 117. и члан 117. мењају се и гласе:
„8) Сакупљање, прерада и уништавање споредних
производа животињског порекла
Члан 117.
Споредни производи животињског порекла морају се сакупљати,
прерадити или уништити у објектима намењеним за прераду, обраду или
уништавање споредних производа животињског порекла.
У објектима за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа
животињског порекла води се прописана евиденција која се чува три године.
Министар ближе прописује начин разврставања, поступања са
споредним производима животињског порекла, методе њихове прераде,
хигијенске услове, начин њиховог утовара, претовара и истовара,
ветеринарско-санитарне услове за изградњу објеката, облик и садржину
евиденције која се води у објектима за сакупљање, прераду и уништавање
споредних производа животињског порекла, поступак са споредним
производима у изузетним случајевима, као и начин спровођења службене
контроле и самоконтроле. ”
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У члану 118. став 1. речи: „лешева животиња и других отпадака
животињског порекла” замењују се речима: „споредних производа животињског
порекла”.
У ставу 3. речи: „лешева животиња и других отпадака” замењују се
речима: „споредних производа”.
Члан 73.
У члану 119. речи: „лешева животиња и других отпадака” замењују се
речима: „споредних производа”.
Члан 74.
После члана 119. додаје се тачка 9) и чл. 119а и 119б, који гласе:
„9) Управљање отпадом који настаје у ветеринарским
организацијама и објектима у којима се обавља ветеринарска
делатност
Члан 119а
У ветеринарским организацијама и објектима у којима се обавља
ветеринарска делатност отпад се обавезно разврстава на месту настанка на
опасан и безопасан.
Под опасним отпадом који настаје у ветеринарским организацијама и
објектима у којима се обавља ветеринарска делатност, у смислу овог закона
сматра се: инфективни отпад, патолошки отпад, хемијски отпад, токсични
отпад, фармацеутски отпад, оштри одбачени медицински инструменти и други
опасан отпад.
Одговорно лице у ветеринарским организацијама и објектима из става 2.
овог члана дужно је да изради план управљања отпадом и именује лице
одговорно за управљање отпадом.
План управљања отпадом у ветеринарским организацијама и објектима
из става 1. овог члана у којима се производи више од 500 kg опасног отпада
одобрава Министарство.
Управљање и коначно збрињавање наведених токова отпада врши се у
складу са законом којим се уређује управљање отпадом.
Министар ближе прописује начин прикупљања, разврставања и
уклањања отпада који настаје у ветеринарским организацијама и објектима из
става 1. овог члана, као и садржину плана управљања отпадом.
Управљање фармацеутским отпадом
Члан 119б
Под фармацеутским отпадом у смислу овог закона подразумева се:
неупотребљени фармацеутски производи, помоћна лековита средства, лекови
и медицинска средства са истеклим роком употребе, лекови, медицинска
средства или фармацеутске сировине које из било којих разлога нису или не
могу бити употребљене, амбалажа у којима су чуване фармацеутске сировине,
спољашња и унутрашња паковања употребљених лекова.
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фармацеутским отпадом поступа као са опасним отпадом.

дужан

је

да

са

Управљање и коначно збрињавање наведених токова отпада врши се у
складу са законом којим се уређује управљање отпадом.”
Члан 75.
У члану 120. став 1. после речи: „храна животињског порекла”, додају се
речи: „споредни производи животињског порекла,”.
У ставу 2. запета и речи: „провоз и извоз” замењују се речима: „и
транзит”, а после речи: „хране за животиње”, додају се речи: „споредни
производи животињског порекла,”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Ветеринарско-санитарна контрола на граничном прелазу састоји се од
прегледа документације, идентификације пошиљке и физичког прегледа
пошиљке.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Досадашњи став 4, који постаје став 5. мења се и гласи:
„Министар ближе прописује врсте пошиљки које подлежу ветеринарскосанитарној контроли, начин обављања ветеринарско-санитарног прегледа и
хигијенско-техничке и радне услове које морају да испуњавају гранични прелази
из става 2. овог члана.”
Члан 76.
Наслов изнад члана 121. мења се и гласи:
„Услови за увоз пошиљака”
У члану 121. став 1. додају се речи: „и ако су животиње обележене у
складу са прописима земље извознице, односно земље порекла пошиљке”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Увоз из става 1. овог члана може се одобрити и у случају да су
примењени другачији поступци од прописаних, а за које надлежна служба
земље извознице пружи научно засноване доказе о постизању једнаког нивоа
заштите здравља који би се постигао применом поступака прописаних у
Републици Србији.”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3. после речи: „хране за
животиње” додају се запета и речи: „споредних производа животињског
порекла”.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4. речи: „из става 2.” замењују
се речима: „из става 3.”, а речи: „обезбеђена једнака заштита” замењују се
речима: „обезбеђен једнак ниво заштите”.
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„Поступци званично прихваћени од релевантних међународних
организација за утврђивање стандарда за заштиту здравља признају се за
поступке који пружају једнак ниво заштите здравља, као и поступци прописани у
Републици Србији.”
У досадашњем ставу 4, који постаје став 6. речи: „става 3. овог члана”
замењују се речима: „става 5. овог члана”.
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Члан 77.
У члану 122. став 1. тачка 1) после речи: „пријављују” додају се речи: „и
обележене на прописан начин”.
Тачка 2) мења се и гласи:
„2) морају да имају оригиналну међународну ветеринарску потврду
(сертификат) издату и потписану од стране надлежног ветеринарског
инспектора или овлашћеног ветеринара државе извознице или државе
порекла;”.
После тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:
„2а) морају бити обележене и праћене одговарајућим идентификационим
документом када су у питању живе животиње;”.
Тачка 3) мења се и гласи:
„3) морају да имају решење о утврђивању ветеринарско-санитарних
услова за увоз или за транзит;”.
У ставу 2. тач. 2) и 3) мењају се и гласе:
„2) имају оригиналну међународну ветеринарску потврду (сертификат)
издату и потписану од стране надлежног ветеринарског инспектора или
овлашћеног ветеринара државе извознице или државе порекла;
3) имају решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за
увоз или за транзит;”.
У тачки 4) после речи: „којима је” додају се речи: „производ и”.
После става 2. додају се ст. 3. и 4, који гласе:
„Одредбе става 2. овог члана не примењују се на храну животињског
порекла која чини део путничког личног пртљага намењеног личној потрошњи
под условом да долази из држава из којих није забрањен увоз или транзит и да
укупна маса не прелази 1 kg.
Пошиљке хране и компонената за припрему хране за животиње које нису
животињског порекла и које не садрже сировине животињског порекла у увозу
подлежу ветеринарско-санитарном прегледу на месту складиштења, осим сена
и простирке од сламе који подлежу ветеринарско-санитарном прегледу на
граничном прелазу.”
Члан 78.
Наслов изнад члана 124. мења се и гласи:
„Издавање решења о утврђивању ветеринарско-санитарних
услова за увоз или за транзит пошиљака”
У члану 124. став 1. речи: „увозне дозволе односно дозволе за провоз”
замењују се речима: „решење о утврђивању ветеринарско-санитарних услова
за увоз или транзит”, а после речи: „хране за животиње” додају се речи:
„споредних производа животињског порекла”.
У ставу 2. речи: „Увозном односно дозволом за провоз прописују се”
замењују се речима: „Решењем се утврђују”.
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„Решење за увоз, односно решење за транзит”.
У тачки 1) после речи: „хране за животиње” додају се запета и речи:
„споредних производа животињског порекла”.
У ставу 5. реч: „Дозволом” замењује се речју: „Решењем”, а после речи:
„хране за животиње” додају се запета и речи: „споредних производа
животињског порекла”.
Ст. 7. и 8. мењају се и гласе:
„Министар одређује врсте пошиљки из става 1. овог члана које подлежу
издавању решења о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за увоз или
транзит.
Изузетно од одредбе из става 1. овог члана решење за увоз и транзит
није потребно за одређене врсте пошиљки.”
После става 8. додаје се став 9, који гласи:
„Министар ближе прописује услове за пошиљке које се увозе за које није
потребно решење за увоз и транзит, као и изглед и садржину обрасца уверења
за пошиљке које се увозе (сертификат) из става 8. овог члана.”
Члан 79.
У члану 128. став 1. запета после речи: „Увоз” и реч: „извоз” бришу се, а
после речи: „граници” додају се запета и речи: „осим некомерцијалног увоза и
провоза кућних љубимаца у пратњи власника или држаоца животиња. Контролу
идентификације и пратеће документације некомерцијалног кретања кућних
љубимаца обавља царински орган.”
Став 2. мења се и гласи:
„За пошиљке из става 1. овог члана неће се одобрити увоз и провоз ако
се ветеринарско-санитарним прегледом утврди да:
1) у земљи извозници или земљама кроз које се пошиљка провози
постоји заразна болест која се обавезно пријављује;
2)

пошиљку не прате прописани или правилно попуњени документи;

3)

увозне пошиљке не испуњавају услове за увоз;

4) пошиљка може угрозити здравље људи и животиња и да је
непосредно угрожена добробит животиња;
5) производи и храна животињског порекла и храна за животиње нису
безбедни, односно ако су здравствено хигијенски и квалитативно неисправни за
исхрану људи и животиња;
6) животиње нису прописно обележене, односно да производи и храна
животињског порекла и храна за животиње нису означени на прописан начин
тако да се не може утврдити идентитет пошиљке и веза са пратећим
документом;
7) пошиљка из увоза није произведена у извозном објекту одобреном
од стране ЕУ или у извозном објекту који није одобрило Министарство;
8) пошиљке производа и хране животињског порекла намењене за
исхрану људи и хране за животиње садрже радиоактивне материје и резидуе у
недозвољеним количинама;
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услове.”

пошиљка или превозно средство не задовољавају прописане

После става 3. додају се ст. 4, 5. и 6, који гласе:
„Гранични ветеринарски инспектор може привремено забранити улазак
пошиљке ако треба да се отклоне недостаци на пошиљци или документима који
је прате.
Ако гранични ветеринарски инспектор забрани улазак пошиљке
решењем којим забрањује улазак пошиљке и које је донето у скраћеном
поступку, то означава на заједничком ветеринарском улазном документу и
одређује мере за поступање с том пошиљком.
Министар ближе прописује начин и поступак пријављивања пошиљке за
преглед, поступак и мере за поступање са пошиљком којој је забрањен увоз.”
Члан 80.
У члану 129. став 1. запета после речи: „увоз” и реч: „извоз” бришу се.
Став 2. мења се и гласи:
„Царински орган може да одобри стављање у царински поступак
пошиљке која подлеже ветеринарско-санитарном прегледу на основу издатог и
потврђеног заједничког ветеринарског улазног документа од стране граничног
ветеринарског инспектора.”
У ставу 3. речи: „издаје писано упутство којим се” замењују се речима:
„ако је тако назначено у заједничком ветеринарском улазном документу”.
После става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе:
„Лице одговорно за пошиљку мора да спроведе све прописане поступке
везано за: најаву пошиљке, пријаву пошиљке за преглед, плаћање накнаде за
ветеринарско-санитарни преглед, као и све мере које нареди гранични
ветеринарски инспектор.
Министар ближе прописује садржину и изглед обрасца, као и начин
издавања заједничког ветеринарског улазног документа.”
Члан 81.
У члану 131. речи: „члана 130.” замењују се речима: „чл. 129. и 130”.
Члан 82.
У члану 132. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Објекти у слободним зонама или царинским складиштима из става 1.
овог члана морају бити одобрени или регистровани у складу са посебним
прописом.”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3. после речи: „инспектор”
додају се речи: „у складу са овим законом”.
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Трошкови настали изласком граничног ветеринарског инспектора ради
вршења ветеринарског прегледа пошиљака из става 1. овог члана ван места у
којем је седиште граничне ветеринарске инспекције сноси подносилац захтева у
износу који одређује министар.”
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У члану 133. став 1. после тачке 2) тачка се замењује тачком и запетом и
додаје тачка 3), која гласи:
„3) одговарајући идентификациони документ када су у питању живе
животиње.”
Члан 84.
У члану 134. став 1. после речи: „животиња” ставља се запета, реч: „и”
брише се, а после речи: „животињског порекла” додају се речи: „храна за
животиње, споредни производи животињског порекла и пратећих предмета”.
У ставу 2. после речи: „пошиљке” запета и речи: „а гранични
ветеринарски инспектор на граници је оверава приликом изласка пошиљке
преко граничног прелаза” бришу се.
Став 4. мења се и гласи:
„Министар ближе прописује начин и поступак издавања међународне
ветеринарске потврде (сертификат), као и евиденцију о издатим
сертификатима.”
Члан 85.
У члану 135. став 1. реч: „отпадака” замењује се речима: „споредним
производима”.
У ставу
производима”.

2.

реч:

„отпацима”

замењује

се

речима:

„споредним

У ставу 3. реч: „отпатке” замењује се речима: „споредне производе”,
речи: „пренос отпадака” замењују се речима: „њихов пренос”, а реч: „отпаци”
замењује се речју: „они”.
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Лица која обављају послове сакупљања и превоза споредних производа
и лешева животиња морају обезбедити њихово редовно преузимање и превоз
из објекта за сакупљање и објекта у којем они настају.”
Члан 86.
У члану 136. став 2. после речи: „лешева” додају се запета и речи: „као и
да о угинућу животиње, осим кућних љубимаца, обавесте Централну базу”.
Члан 87.
Наслов изнад члана 137. мења се и гласи:
„Поступање са споредним производима животињског
порекла у изузетним случајевима”
У члану 137. став 1. речи: „лешеви животиња” замењују се речима:
„споредни производи животињског порекла”.
У ставу 3. речи: „лешева животиња” замењују се речима: „споредних
производа животињског порекла”.
Члан 88.
У члану 140. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
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епизоотиолошке јединице;”.
У тачки 3) после речи: „прегледе” додају се запета и речи: „односно
прегледе општих и посебних услова за хигијену хране и хране за животиње”.
У тачки 4) реч: „отпадака” замењује се речима: „споредних производа”.
Тачка 5) мења се и гласи:
„5) накнаде
животиња;”.

за

обележавање,

регистрацију и

праћење кретања

Став 3. мења се и гласи:
„Средства остварена од накнада из става 1. овог члана су приход буџета
Републике Србије и користе се за спровођење мера здравствене заштите
животиња, с тим што се 50% средстава остварених од накнада из става 1. тач.
1), 2), 4), 5) и 6) овог члана користе за спровођење мера здравствене заштите
животиња преко овлашћених ветеринарских станица.”
Члан 89.
У члану 142. став 1. тачка 1) после речи: „услова” додају се запета и
речи: „односно општих и посебних услова за хигијену хране и хране за
животиње”.
У тачки 3) после речи: „правних лица” додају се речи: „и предузетника”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) упис у Регистар одобрених објеката и доделе ветеринарског
контролног броја;”.
Члан 90.
У члану 146. став 1. тачка 2) после речи: „правних лица” додају се речи:
„и предузетника”.
У тачки 3) речи: „ст. 4. и 5. овог закона” замењују се речима: „ст. 4, 5. и 6.
овог закона”.
Тач. 5) и 6) бришу се.
У тачки 11) после речи: „услова” додају се запета и речи: „односно
општих и посебних услова за хигијену хране и хране за животиње”.
У тачки 12) после речи: „Регистар објеката” додају се запета и речи:
„Регистар одобрених објеката”.
У тачки 15) реч: „отпадака” замењује се речима: „споредних производа
животињског порекла”.
У тачки 16) после речи: „животиња” додају се речи: „потврде о
здравственом стању пошиљке животиње у промету”, а после речи: „уверењима”
додају се речи: „и потврдама”.
У тачки 17) речи: „отпадака животињског порекла” замењују се речима:
„споредних производа животињског порекла”.
Члан 91.
У члану 147. тачка 2) после речи: „условима” додају се запета и речи:
„односно општих и посебних услова за хигијену хране и хране за животиње”.
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У тачки 4) реч: „отпатке” замењује се речима: „споредне производе”.
После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
„5а) привремено одузме предмете који су били употребљени, намењени
или су настали извршењем прекршаја, привредног преступа или кривичног дела
и изда потврду о одузетим предметима;”.
Члан 92.
У члану 148. став 1. тачка 3) реч: „отпадака” замењује се речима:
„споредних производа”.
У ставу 2. реч: „отпатке” замењује се речима: „споредне производе”.
Члан 93.
У члану 149. став 4. реч: „сировина” замењује се речима: „хране
животињског порекла, хране за животиње”.
Члан 94.
У члану 150. тачка 1) реч: „отпадака” замењује се речима: „споредних
производа”.
У тачки 2) реч: „отпадака” замењује се речима: „споредних производа
животињског порекла”.
Члан 95.
У члану 151. став 1. тачка 1) реч: „отпадака” замењује се речима:
„споредних производа”.
У тачки 2) запета после речи: „увоз” и реч: „извоз” бришу се, а реч:
„отпадака” замењује се речима: „споредних производа животињског порекла”.
У тачки 3) реч: „отпадака” замењује се речима: „споредних производа”.
У тачки 4) реч: „отпадака” замењује се речима: „споредних производа”.
После тачка 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
„5а) привремено одузме предмете који су били употребљени, намењени
или су настали извршењем прекршаја, привредног преступа или кривичног дела
и изда потврду о одузетим предметима;”.
Члан 96.
После члана 151. додаје се члан 151а, који гласи:
„Члан 151а
Продаја производа, односно животиња из члана 147. тачка 5а) и члана
151. тачка 5а) овог закона врши се по окончању одговарајућег судског поступка
на основу извршне судске одлуке.
Ако чување одузетих животиња изискује несразмерне трошкове,
животиње ће се одмах продати.
Средства остварена продајом одузетих производа, односно животиња по
одбитку трошкова, уплаћују се у буџет Републике Србије.”
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У члану 152. став 1. реч: „отпадака” замењује се речима: „споредних
производа животињског порекла”.
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Министар прописује начин смештаја, чувања и продаје одузетих
производа, односно животиња.”
Члан 98.
У члану 156. став 1. тачка 1) после речи: „правних лица” додају се речи:
„и предузетника”.
У тачки 2) речи: „члана 16. став 3, члана 17. став 3, члана 18. став 2,
члана 19. став 5, ” замењују се речима: „члана 16. ст. 3. и 4, члана 17. ст 3. и 5,
члана 18. ст. 2. и 3, члана 19. ст. 5. и 6.”, а после речи: „члана 20. став 2,” додају
се речи: „члана 20а став 2.”.
У тачки 3) у загради речи: „члан 21. став 2.” замењују се речима: „члан
21. ст. 2. и 3.”
У тачки 6) у загради речи: „члан 61. став 2. тач. 2) до 5)” замењују се
речима: „члан 61. став 2. тач. 1) - 5)”.
У тачки 8) после речи: „Регистар објеката” додају се запета и речи:
„односно Регистар одобрених објеката”.
У тачки 9) речи: „из члана 78. став 1.” замењују се речима: „из члана 78.
став 2.”.
У тачки 10) реч: „регистровани” земењује се речју: „одобрени”.
Члан 99.
У члану 157. став 1. тачка 1) после речи: „члана 29. став 1.” додају се
запета и речи: „члана 29а став 1.”.
После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:
„3а) животиње у промету не прати одговарајући идентификациони
документ, а животиње које напуштају епизоотиолошку јединицу потврда о
здравственом стању пошиљке у промету (члан 93. став 3);”
Тачка 4) брише се.
Тачка 6) мења се и гласи:
„6) врши продају животиња на сабирним центрима, сточним пијацама и
откупним местима који нису регистровани, односно одобрени (члан 97. став 1);”.
Тачка 7) мења се и гласи:
„7) врши клање животиња, односно принудно клање животиња без
извршене службене контроле (члан 102. ст. 1, 3. и 5);”
У тачки 8) речи: „ветеринарско-санитарну” замењују се речју: „службену”.
У тачки 9) речи: „члану 111. ст. 2, 3. и 4.” замењују се речима: „члану 111.
ст. 1, 2, 3, 4. и 5.”.
У тачки 13) после речи: „увезе” запета и реч: „извезе” бришу се, а реч:
„отпатке” замењује се речима: „споредне производе”.
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речима: „решења о утврђивању ветеринарско-санитарних услова за увоз или
транзит”.
Члан 100.
У члану 158. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) не води регистар животиња на газдинству и евиденцију о куповини и
продаји животиња, њиховом премештању и промету (члан 6. тачка 8);”.
У тачки 6) реч: „отпадака” замењује се речима: „споредних производа
животињског порекла”.
У тачки 7) реч: „евидентирана” замењује се речју: „регистрована”.
У тачки 10) после речи: „пасоша” додају се речи: „или идентификационог
документа”.
У тачки 11) после речи: „животиња” додају се запета и речи: „односно
потврдама о здравственом стању пошиљке у промету”, а речи у загради: „члан
93. став 4.” замењују се речима: „члан 93. став 5.”.
У тачки 12) речи у загради: „члан 93. став 8.” замењују се речима: „члан
93. став 9.”.
У тачки 14) после речи: „у промету” додају се речи: „и одговарајући
идентификациони документ који прати кретање и промет животиње”.
У тачки 15) после речи: „регистрованог” додају се запета и речи:
„односно одобреног”.
У тачки 18) после речи: „закона” додају се запета и речи: „односно
Централној бази не достави податке о идентификационим бројевима закланих
животиња у складу са чланом 103. став 3. овог закона;”.
У тачки 19) речи: „продајног места” замењују се речима: „регистрованог,
односно одобреног објекта”.
У тачки 21) речи: „109. став 1.” замењују се речима: „109. ст. 1. и 2.”.
У тачки 22) речи: „чланом 109. став 2.” замењују се речима: „чланом 109.
став 3.”.
У тачки 23) речи: „члана 109. ст. 3. и 5.” замењују се речима: „члана 109.
ст. 4. и 6. ”.
У тачки 24) у загради речи: „члан 109. став 4.” замењују се речима: „члан
109. став 5.”.
У тачки 25) речи: „који користе месно, месно-коштано и коштано брашно
или маси од преживара” бришу се.
У тачки 26) речи: „чланом 112. став 2.” замењују се речима: „чланом 112.
став 3.”
У тачки 27) речи: „чланом 112. став 3.” замењују се речима: „чланом 112.
став 4.”.
После тачке 28) додају се тач. 28а) и 28б), које гласе:
„28а) сакупља, прерађује или уништава споредне производе
животињског порекла, односно не води и не чува прописану евиденцију
супротно одредбама члана 117. ст. 1. и 2. овог закона;
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односно одредби члана 119б став 2. овог закона”.
У тачки 30) реч: „отпадака” замењује се речима: „споредних производа”,
а речи у загради: „члан 135. став 3.” замењују се речима: „члан 135. ст. 3. и 4.”.
Члан 101.
У члану 159. став 1. тач. 1) и 2) бришу се.
Тачка 3) мења се и гласи:
„Произведено млеко и производе од млека у домаћинству који су
намењени за јавну потрошњу, продаје на месту производње или на пијацама, а
млеко и ти производи не потичу из објеката који су уписани у Регистар објеката
(члан 108). ”.
Став 2. мења се и гласи:
„Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај
предузетник и ако учини радњу из члана 156. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7),
8), 9), 10, 11), 12) и 13), члана 157. став 1. тач. 2), 3), 3а), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11),
12), 13), 14), 15) и 16) и члана 158. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),
11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28),
28а), 29), 30), 31), 32), 33) и 34)”.
Члан 102.
Члан 160. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако произведено млеко и производе од млека у домаћинству који
су намењени за јавну потрошњу, продаје на месту производње или на пијацама,
а млеко и ти производи не потичу из објеката који су уписани у Регистар
објеката (члан 108).
Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко
лице ако учини радње из члана 156. став 1. тач. 4) - 7) и тачка 11), члана 157.
став 1. тач. 2), 3а), 5), 6), 7), 9) и тач. 12) - 16) и члана 158. став 1. тач. 1), 2), 3),
5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19) и тач. 29) - 35) овог закона.”
Члан 103.
У целом тексту закона реч: „Република” у датом падежу замењује се
речима: „Република Србија” у одговарајућем падежу.
Члан 104.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

