
 

На основу члана 6. став 5. и члана 10. став 13. Закона о сточарству 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 41/09, 93/12 и 14/16), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 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 

(објављено у „Службеном гласнику РС” број 4 од 25. јануара 2019. године) 

 

Члан 1. 

У Правилнику 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”, 

бр. 103/09 и 104/18), у члану 3. тачка 3) подтач. (1) и (2) мењају се и гласе: 

,,(1) за говеда: уређај за утврђивање количине млека (у складу са 

одгајивачким програмом), канту за мерење количине помуженог млека, уређај 

за утврђивање квалитета сировог млека до закључења уговора са акредитованом 

лабораторијом за испитивање квалитета сировог млека, литинов штап за крупну 

стоку, пантљику за мерење, тетовир клешта; 

(2) за овце и козе за производњу млека: уређај за утврђивање 

количине млека (у складу са одгајивачким програмом), канту за мерење 

количине помуженог млека, уређај за утврђивање квалитета сировог млека до 

закључења уговора са акредитованом лабораторијом за испитивање квалитета 

сировог млека, литинов штап за ситну стоку, пантљику за мерење, тетовир 

клешта;”. 

 

Члан 2. 

Основна одгајивачка организација уговор са акредитованом 

лабораторијом за испитивање квалитета сировог млека из члана 3. тачка 3) 

подтач. (1) и (2) овог правилника закључује најкасније до 1. јануара 2020. 

године. 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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