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Поштована гђо Богосављевић Бошковић, 

Поштовани др Бугарски, 

Поштовани др Плавшићу,  

 

обраћамо Вам се готово на крају процеса израде новог Закона о добробити животиња у којем нису 

учествовале организације цивилног друштва. Иако су много пута организације захтевале да буду 

укључене у израду овог важног закона и чак су пристале на услове које је поставило Одељење за 

здравствену заштиту, добробит и следљивост животиња, а то је да пошаљу своје предлоге, а да притом 

немају могућност да прочитају Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о добробити животиња и 

иако су на састанку одржаном у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом пре недељу дана указале 

на велике пропусте у нацрту новог закона, досад нисмо наишли на добру вољу представника Управе за 

ветерину да у сарадњи са организацијама изради квалитетан нацрт закона. 

 

Организације су се потрудиле да у што краћем временском року ускладе што више ставова и данас Вам 

заједно достављамо примедбе и предлоге, уз захтев да се заустави слање Нацрта Закона о изменама и 

допунама Закона о добробити животиња на даљу надлежност и да се одмах приступи изради новог 

нацрта, уз учешће представника организација и стручњака. 

 

Стојимо Вам на располагању да сваког дана ове недеље заједно прелазимо одредбу по одредбу и 

израдимо нацрт закона који ће Републици Србији сачувати место међу државама које су законски 

заштитиле добробит животиња. Молимо Вас да нас већ данас контактирате да бисмо се договорили како 

да организујемо радне састанке на којима ћемо написати нов нацрт закона, у складу са предлозима које 

вам достављамо, а који могу и да се унапреде.  

  

Желимо да Вам укажемо на најважније пропусте и проблеме у вези са Радном верзијом Нацрта коју 

смо добили на увид. 

 

Јединствена методолошка правила за писање прописа (Сл. гласник 21/2010) предвиђају да: 

 

- Одредбе прописа треба да садрже норме писане прецизним, јасним, сажетим стилом, без 

сувишних речи и на начин који искључује сваку двосмисленост;  

 

- Коришћење речи која има два или више значења треба избегавати, а ако то није могуће, жељено 

значење треба дефинисати у уводном делу прописа; 

 

- У пропису треба користити јединствену терминологију, односно термине са већ утврђеним 

значењем; 

 

- Кад се израз у пропису употреби у једном значењу, мора се у истом значењу употребљавати у 

целом тексту прописа. У пропису се не могу користити различити изрази за исти појам; 

 



- Ако треба да се измени уобичајени смисао неког термина, односно израза, у уводном делу 

прописа треба објаснити значење термина, односно израза у смислу тог прописа. 

 

- Кад се у пропис уводи нови термин, односно израз, он мора бити у уводном делу јасно дефинисан, 

како по садржају, тако и по обиму. 

 

Наведена Раднa верзијa Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о добробити животиња садржи 

двосмислене одредбе, садрже непотпуне и нејасне одредбе,  нису писане стилом тако да се искључује 

двосмисленост.  

 

Такође, уводе се нови појмови, а да они нису у уводном делу дефинисани (нпр. депопулација).  

 

Појам животиња у овом Нацрту час се односи на кућне љубимце, час се не односи на њих.  

 

Приликом израде предметне радне верзије нису поштована Јединствена методолошка правила за писање 

прописа, а што се може видети из изнетих примедби.  

 

Желимо да укажемо и да аутори  Радне верзије Нацрта не разумеју европске вредности и европске 

прописе, па чак не разумеју ни дух закона који пишу.  

 

Поједине одредбе су написане тако да се види да аутори немају ни знање потребно за израду овог закона, 

јер се ради о грешкама које мењају суштину одредбе коју треба транспоновати, као и о непрецизно 

написаним одредбама које ће у примени имати супротан ефекат од жељеног. 

 

Одредбе директива које су транспоновали нису лоше само у једном делу који се односи на добробит 

животиња приликом превоза, с тим што аутори нису искористили могућност одредбе у самој директиви 

која каже да национални пропис може да буде и строжији. И то доказује да немају увид у стање на терену 

и да не разумеју зашто је неопходно да се у Републици Србији одредбе овог закона напишу што 

одређеније и са што више ограничења која подразумевају контролу, како не би дошло до злоупотребе у 

пракси.  

 

У свим другим деловима закона ситуација је изузетно лоша, одредбе су лоше написане и са нормативног 

становишта, а поготово садржински.  

 

Закон о добробити животиња не служи само да би могло да се извози месо из Србије, него и да заштити 

добробит животиња, али предложене измене закона и информације које смо добили од др Плавшића и др 

Андријашевић (о притиску кланичара, на пример) говоре да је започет лош процес који ће довести до 

лоших резултата. 

 

Европска унија већ 30 година развија законску регулативу у области заштите фармских животиња, 

узимајући у обзир научне студије и захтеве потрошача и других заинтересованих страна. Узгој фармских 

животиња данас се више не види само као производња хране, него и као етички проблем. Све се више 

инсистира на одговорности човека за домаће животиње. Потрошач је данас свестан да добробит 

животиња директно утиче на квалитет и безбедност хране. Аутори нацрта новог закона који треба да 

заштити животиње нису свесни савремених трендова у заштити добробити животиња. 

 

Негативан однос према животињама најбоље се види у инсистирању на омогућавању суровог мучења и 

убијања крзнашица, као и одбијању да се измене непрецизне одредбама закона које омогућавају масовно 

убијање напуштених кућних љубимаца. 

 



Као организације које се залажу за поштовање закона, али и за поштовање сваког живота, за нас је овај 

нацрт неприхватљив и стога захтевамо да прихватите наш предлог и да већ од сутра започне израда новог 

Нацрта закона о изменама и допунама Закона о добробити животиња. 

 

С поштовањем, 

 

Овај захтев су подржале следеће организације: 

 

1. Организација за права и заштиту животиња Крушевац (ОРПАК) 

Заступница: Лела Буцек 

2.  Удружење за бригу о животињама Баната "БЕТА" Зрењанин 

Заступница: Горана Белић 

3.  Удружење за бригу о животињама града Београда "БЕТА" Београд 

Заступница: Јелена Веселинов 

4.  Удружење за бригу о животињама Тимочке крајине "БЕТА" Зајечар 

Заступник: Милош Ђуричић 

5.  Удружење за заштиту животиња Нови Сад СПАНС 

Заступница: Лана Ђорђевић 

6.  Друштво за заштиту животиња "Спаске", Краљево 

Заступница: Данијела Јовић,   

7.  Удружење грађана Алфа, Београд 

Заступнице:Јована Митровић и Тања Остојић 

8. Удружење Канис, Сремска Митровица 

Заступница: Јасминка Вуца 

9. Друштво пријатеља животиња Љубимци, Панчево 

Заступник:Иван Курајев 

10. "ЗЕН Мултифункционални Кинолошки Центар", Зрењанин 

Заступница: Бранкица Рашков 

11. Секција У.Г. ТQМ Центар „Друштво за заштиту, збрињавање и удомљавање животиња 

- АЛТЕРНАТИВА“, Зрењанин 

Заступник: Нинолав Грбић 

12.Удружење љубитеља животиња "Магаре", Зрењанин 

Заступник: Предраг Клаћ 

13.Удружење за заштиту животиња Аргос, Јагодина 

Заступница: Инда Марјановић 

14.Нада за животиње – Риска, Београд 

Заступници: Миља Кривокућа, Милан Ћалић 

15.Удружење за заштиту животиња и развој грађанске свести "Феникс", Београд 

Заступница: Милица Ранковић 

16.Линк плус, Београд 

Заступница: Наташа Вукмировић 

17.Фондација за развој домаћинства, Нови Сад 

Заступница: Веселина Раданов Пелагић 

18.Кинолошка академија, Београд 

Заступник: Дарко Дробњак 

19.Слобода за животиње, Београд 

Заступница: Снежана Миловановић 

20.Друштво пријатеља животиња "Каспер", Београд 



Заступник: Петар Ђорђевић 

21.Грађанска иницијатива „Правници за заштиту животиња – Нови Сад“ 

Контакт особа: Маринела Мисирлис 

22. Центар за образовање одраслих „Едуца хумана“, Београд 

Заступнице: Љубица Лалић, Стела Стрсоглавец 

23. Удружење за заштиту и права животиња "Клемпа", Београд 

Заступница: Јелена Драгутиновић 

24. Фелиx  - Фелинолошко друштво, Суботица 

Заступница: Даница Мирковић 

25. Друштво за заштиту животиња-НИШ 

Заступница: Светлана Дејановић-Аврамовић 

26. Удружење за заштиту природе, права животиња и права људи "Луња", Лозница 

Заступница: Раденка Живановић 

27. Удружење за заштиту животиња "Шапица", Прокупље 

Заступница: Биљана Вучетић 

28. Друштво за заштиту животиња "Левиатан", Бачки Петровац 

Заступница: Копчок Мануела 

29. Удружење ЗОО планет, Ниш 

Заступник: Душан Стојановић 

30.  Друштво за заштиту животиња-Призорго, Бачка Топола 

Заступник: Коша Тамаш 

31. Фондација за заштиту животиња у Србији-ФАПС, 

Управитељ фондације: Оливер Величковић 

32. Тера Удружење за заштиту и права животиња Земун, Београд 

Заступник: Томислав Крантић 

33. Псећа срећа, Нишка Бања 

Заступник: Милан Цветковић 

34. Друштво за заштиту животиња и природе "Еколибријум", Панчево 

Заступница: Зора Коларски 

35 . Друштво за заштиту животиња "Пријатељи", Ваљево 

Заступница: Ружица Брајковић 

36.Хелп Анималс, Београд 

Заступница: Злата Корјенић 

37.Зоовита, Београд 

Заступник: Дејан Николић 

37. БАК, Србобран 

Заступница: Светлана Ђорђин 

 

Поред Удружења из Републике Србије, све горе наведено подржавају и организације из иностранства, и 

то: 

1.         Удруга за заштиту животиња Фелиx-оток Крк, Аница Спицијарић-предсједница Удруге 

2.         Удруга за заштиту напуштених животиња ДРУГА ПРИЛИКА из Загреба, Ана Хорват/Јасна Палчец 

3.         Организација STRAYDOGS Белгија 

4.         Serbia's Forgotten Paws – Јована Иваштанин 

5.         Sos For Serbian Animals - Linda Payne 

6.         Happy Endings Rescue - Terry Kemp 

7.         West Yorkshire Animals In Need - Tommy Townsend 

8.         The Harmony Fund - Jenny Desmond 

9.         Tierschutz Sonne - Iris Hafele 



10.       Puppy Rescue Belgie - Daphne Jacob 

11.       Tierjammer Germany 
 

 

 

 

 

 

 


