
ПРЕДЛОГ

З А К О Н
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВЕТЕРИНАРСТВУ

Члан 1.
У Закону о ветеринарству (,,Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10), у

члану 73. додаје се став 3. који гласи:

„За регистрацију објеката из члана 72. овог закона плаћају се само
трошкови у складу са чланом 142. овог закона.”

Члан 2.
У члану 78. додаје се став 4. који гласи:

„За регистрацију објеката за извоз из члана 72. овог закона плаћају се
само трошкови у складу са чланом 142. овог закона.”

Члан 3.
Члан 80. брише се.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

,,Службеном гласнику Републике Србије”.



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члaну 99. став 1.

тачка 7) Устава Републике Србије, према којем Народна скупштина доноси
законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
У оквиру пројеката који се у Републици Србији одвијају у циљу

побољшања пословне климе, идентификовани су бројни трошкови привреде,
који отежавају њено пословање и директно утичу на смањење инвестиција.
Наиме, привредни субјекти су указали на велики број намета које плаћају, као и
на њихову висину, истичући да су у великом броју случајева ови намети
уведени неосновано. Анализирајући захтев привреде да се конкретне обавезе
прописане законом укину, узети су у обзир тешки услови у којима домаћа
привреда послује, као тешка материјална ситуација грађана, а нарочито
пољопривредника.

У конкретном случају, када је реч о трошковима регистрације објеката у
којима се обавља ветеринарска делатност, односно утврђивања испуњености
ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова за
хигијену хране и хране за животиње, сматрамо да је у циљу подстицаја развоја
сточарства потребно да се ови трошкови укину, а посебно имајући у виду
чињеницу да је постојање Регистра објеката односно Регистра одобрених
објеката, као и Регистра извозних објеката у интересу Републике Србије.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. предложено је да се у члану 73. Закона о ветеринарству

(,,Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10), дода став 3. који гласи:

„За регистрацију објеката из члана 72. овог закона плаћају се само
трошкови у складу са чланом 142. овог закона.”

Чланом 2. предложено је да се у члану 78. додајe став 4. који гласи:

„За регистрацију објеката за извоз из члана 72. овог закона плаћају се
само трошкови у складу са чланом 142. овог закона.”

Чланом 3. предложено је да се члан 80. брише.

Чланом 4. предложено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА

За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска
средства.

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
1. Одређење проблема који закон треба да реши

Овим изменама Закона о ветеринарству укидају се трошкови
регистрације објеката у којима се обавља ветеринарска делатност.

2. Циљеви који се доношењем закона постижу



Овим изменама Закона о ветеринарству постићи ће се укидање
трошкова регистрације објеката у којима се обавља ветеринарска делатност,
имајући у виду да је у циљу подстицаја развоја сточарства потребно да се ти
трошкови укину, а посебно имајући у виду чињеницу да је постојање постојање
Регистра објеката односно Регистра одобрених објеката, као и Регистра
извозних објеката у интересу Републике Србије.

3. Друга могућност за решавање проблема

Иницијатива за укидање трошкова регистрације објеката у којима се
обавља ветеринарска делатност потекла је од бројних привредних субјеката
који су указали на велики број намета које плаћају, као и на њихову висину,
истичући да су у великом броју случајева ови намети уведени неосновано.
Анализирајући захтев привреде да се конкретне обавезе прописане Законом о
ветеринарству укину, узети су у обзир тешки услови у којима домаћа привреда
послује, те је најбољи начин за решавање овог проблема укидање ових
трошкова.

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема

Имајући у виду чињеницу да је Законом о ветеринарству прописано да
трошкове утврђивање испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно
општих и посебних услова за хигијену хране и хране за животиње сноси
подносилац захтева, не постоји други начин за укидање ове накнаде осим
доношењем закона о измени и допунама тог закона.

5. На кога ће и како ће утицати предложена решења

Предложеним решењем утицаће се на пословање привредних субјеката
који обављају ветеринарску делатност с обзиром да ће бити ослобођена
трошкова регистрације објеката у којима ту делатност обављају.

6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде,
посебно малих и средњих предузећа

Предложена решења неће створити трошкове како грађана тако ни
привреде, односно малих и средњих предузећа, с обзиром да за спровођење
овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства.

7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да
оправдавају трошкове које ће он створити?

Предложена решења неће створити трошкове.
8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на

тржишту и тржишна конкуренција?

Овим законом се подржава стварање нових привредних субјеката на
тржишту и тржишна конкуренција, имајући у виду да се на предложени начин
привредни субјекти који обављају ветеринарску делатност ослобађају трошкова
за утврђивање испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих
и посебних услова за хигијену хране и хране за животиње.

9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о
закону? Доношење овог закона покренуто је на иницијативу бројних
привредних субјеката који су указали на велики број намета које плаћају, као и
на њихову висину, па и на трошкове регистрације објеката у којима се обавља
ветеринарска делатност, односно утврђивања испуњености ветеринарско-
санитарних услова, односно општих и посебних услова за хигијену хране и
хране за животиње.



10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се
остварило оно што се доношењем закона намерава?

Није потребно предузети посебне мере за остваривање предложених
решења.

VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
У циљу што хитнијег стварања услова за олакшавање пословања у

привреди односно укидања додатних пореза на пословање, па и трошкова
регистрације објеката у којима се обавља ветеринарска делатност, односно
утврђивања испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и
посебних услова за хигијену хране и хране за животиње, а узимајући у обзир
тешке услове у којима домаћа привреда послује, неопходно је да се овај закон
донесе по хитном поступку.

Имајући у виду напред наведено, сматрамо да су се стекли услови да се
овај закон донесе по хитном поступку, у складу са чланом 167. Пословника
Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст).


