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Законодавни основ 

• Закон о сточарству („Сл. Гласник 
РС", бр. 41/09, 93/12 и14/16). 



Донети правилници: 

• ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА 
УПИС У РЕГИСТАР ОДГАЈИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
И ОРГАНИЗАЦИЈА СА ПОСЕБНИМ 
ОВЛАШЋЕЊИМА, КАО И САДРЖИНИ И НАЧИНУ 
ВОЂЕЊА ТОГ РЕГИСТРА („Сл. гласник РС“, бр. 
67/09) - Овим правилником прописује се садржина 
и образац захтева за упис у Регистар одгајивачких 
организација и организација са посебним 
овлашћењима, као и садржина и начин вођења 
Регистра;  

 



Донети правилници: 

• ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА УВОЂЕЊЕ У 
ПРИПЛОД КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ 
ПРИПЛОДНЕ ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ И КВАЛИТЕТНЕ 
ПРИПЛОДНЕ ЖИВОТИЊЕ(„СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 
94/09) - Овим правилником прописују се услови за 
увођење у приплод које морају да испуњавају 
приплодне домаће животиње и квалитетне 
приплодне домаће животиње;  

 



Донети правилници: 
• Правилник о условима за испуњавање пуног и 

непотпуног порекла квалитетних домаћих животиња, 
условима за упис домаћих животиња у матичну 
евиденцију, односно у регистар, као и о садрижини и 
начину вођења матичне евиденције, односно регистра 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 94/09) - Овим правилником 
прописују се услови за испуњавање пуног и непотпуног 
порекла квалитетних приплодних домаћих животиња, 
услови за упис домаћих животиња у матичну евиденцију, 
односно у регистар, као и садржин аиначин вођења 
матичне евиденције, односно регистра;  

 



Донети правилници: 
• 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 
(„Сл. Гласник РС“, 103/09) - Овим правилником се 
прописују услови у погледу објеката и одговарајуће 
опреме које морају испуњавати одгајивачке организације 
и организације са посебним овлашћењима, као и 
условима у погледу стручног кадра које морају 
испуњавати организације са посебним овлашћењима;  

 



Донети правилници: 
• 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 („Сл. Гласник 
РС“, 33/17) - Овим правилником прописује се Листа 
генетских резерви домаћих животиња и начин очувања 
генетских резерви домаћих животиња, као и Листа 
аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених 
аутохтоних раса, која садржи и критеријуме за 
утврђивање угрожености расе;  

 



Донети правилници: 

• Правилник о условима у погледу гајења и промета 
аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржини и 
начину вођења регистра одгајивача аутохтоних раса 
домаћих животиња („Сл. Гласник РС“, 58/16 и 16/18) - 
Овим правилником ближе се прописују услови у погледу 
гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као 
и садржина и начин вођења Регистра одгајивача 
аутохтоних раса домаћих животиња;  

 



Донети правилници: 

• Правилник о величини заштитног појаса око центра за 
селекцију пчелињих матица, посебним условима 
промета и селидбе пчела и пчеларског приплодног 
материјала, као и посебним условима гајења пчела у 
заштитном појасу („Сл. Гласник РС“, 67/10) - Овим 
правилником прописује се величина заштитног појаса око 
центра за селекцију пчелињих матица, посебни услови 
промета и селидбе пчела и пчеларског приплодног 
материјала, као и посебни услови гајења пчела у 
заштитном појасу;  

 



Донети правилници: 

• Правилник о садржини и начину вођења катастра  
пчелиње паше („Сл. Гласник РС“, 67/10) - Овим 
правилником прописују се ближи услови о садржини и 
начину вођења катастра пчелиње паше;  

 



Донети правилници: 

• Правилник о условима и начину гајења и селидбе 
пчела, садржини уверења о транспорту, као и о 
условима за издавање сагласности да пчелари из других 
земаља могу користити пчелињу пашу на територији 
Републике Србије („Сл. Гласник РС“, 73/10) - Овим 
правилником ближе се прописују услови и начин гајења и 
селидбе пчела, садржина уверења о транспорту, као и 
услови за издавање сагласности да пчелари из других 
земаља могу користити пчелињу пашу на територији 
Републике Србије;  

 



Донети правилници: 

• Правилник о условима за признавање нових раса, 
линија и хибрида домаћих животиња („Сл. Гласник РС“, 
16/11) - Овим правилником прописују се услови за 
признавање нових раса, линија и хибрида домаћих 
животиња;  

 



Донети правилници: 

• Правилник о начину вођења евиденције и садржини 
потврде о вештачком осемењавању, односно 
природном парењу („Сл. Гласник РС“, 30/14) - Овим 
правилником ближе се прописује начин вођења 
евиденције о вештачком осемењавању, односно 
природном парењу, као и садржина потврде о вештачком 
осемењавању, односно природном парењу;  

 



Донети правилници: 
• Правилник о условима у погледу простора, опреме и 

стручног кадра за обављање вештачког осемењавања, 
садржини и начину вођења регистра извођача 
вештачког осемењавања, као и програму стручног 
оспособљавања одгајивача за обављање вештачког 
осемењавања („Сл. Гласник РС“, 36/14) - Овим 
правилником се прописују услови у погледу простора, 
опреме и стручног кадра за обављање вештачког 
осемењавања, ближа садржина и начин вођења Регистра 
извођача вештачког осемењавања, као и програм 
стручног оспособљавања одгајивача за обављање 
вештачког осемењавања;  

 



Донети правилници: 

• Правилник о начину обележавања сперме, начину 
вођења евиденције о производњи сперме, као и о 
условима које мора да испуњава сперма у погледу 
квалитета („Сл. Гласник РС“, 38/14) - Овим правилником 
прописује се начин обележавања сперме домаћих 
животиња, начин вођења евиденције о производњи 
сперме домаћих животиња, као и услови које мора да 
испуњава сперма домаћих животиња у погледу квалитета;  

 



Донети правилници: 

• Правилник о условима које мора да испуњава 
овлашћени обележивач, као и програму стручног 
оспособљавања одгајивача за обележавање домаћих 
животиња („Сл. Гласник РС“, 44/14) - Овим правилником 
ближе се прописују услови које мора да испуњава друго 
правно и физичко лице као овлашћени обележивач, као и 
програм стручног оспособљавања одгајивача за 
обележавање домаћих животиња;  

 



Донети правилници: 

• Правилник о међународној потврди (сертификату) о 
улову и листи производа рибарства за које нису 
потребне међународне потврде (сертификати) о улову 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 10/17, 52/17 и 115/17) - Овим 
правилником ближе се 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 o тим потврдама, као и листа 
производа рибарства за које нису потребне потврде;  

 



Донети правилници: 

• Прaвилник о услoвимa кoje трeбa дa испуњавају oбjeкти 
зa живoтињске oтпaтке и погони за прераду и обраду 
животињских отпадака („Сл. Гласник РС“, бр. 94/17) - 
Oвим прaвилникoм прoписуjу сe тeхнички и тeхнoлoшки 
услoви кoje трeбa дa испуњавају oбjeкти зa живoтињскe 
oтпaткe и погони за прераду и обраду животињских 
отпадака;  

 



Донети правилници: 

• Правилник о квалитету сировог млека („Сл. Гласник РС“, 
бр. 106/17) - Oвим правилником ближе се прописују 
услови у погледу квалитета сировог млека при откупу, као 
и начин оцене квалитета сировог млека после 
узорковања;  

 



Хвала на пажњи 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 

11000 Београд, ул. Немањина 22-26 

mirko.novakovic@minpolj.gov.rs 

www.minpolj.gov.rs   


