
Припрема државног секретара г-дина Сенада Махмутовића за 12. радни 

састанак министара пољопривреде земаља ЈИЕ у Македонији од 14. до 

16. новембра 2018. године 

-нацрт- 

 

Поштоване колеге, драги пријатељи, велико ми је задовољство да вам се обратим у своје 

име и у име министра Пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, 

господина Бранислава Недимовића. 

Сматрам да је тема овог радног састанка важна не само за земље које су у процесу 

приступања Европској Унији већи и за унапређење билатералне сарадње земаља у региону. 

Након завршетка процеса скрининга Република Србија и Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде су наставили са процесом постепеног усклађивања 

законодавства са правним тековинама ЕУ и успостављањем потребних административних 

капацитета за њихову ефикасну и делотворну примену што је и обавеза РС која произилази 

из Споразума о стабилизацији и придруживању. 

 Планови и рокови за усклађивање законодавства са проценом потребних 

административних капацитета за спровођење и ефикасну и делотворну примену 

дефинисани су Националним програмом за усвајање правних тековина. 

Поред већ усклађених легислатива са правним прописима Европске Уније, Република 

Србија интензивно ради на хармонизацији прописа из свих преговарачких поглавља и 

обавеза из Акционог плана 

 

Везано за Поглавље 11 – пољопривреда и рурални развој: 

 

Закон о уређењу тржишта пољопривредних производа, Закон о изменама и допунама Закона 

о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Зaкoн o вину и другим прoизвoдимa 

oд грoжђa и винa, Зaкoн o шeмaмa квaлитeтa зa пoљoприврeднe и прeхрaмбeнe прoизвoдe, 

Закон о изменама и допунама Закона о органској производњи, Закон о оснивању Агенције 

за плаћања, Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју, Закон 

о изменама и допунама Закона о јаким алкохолним пићима. 

 

За Поглавље 12: Закон о изменама и допунама о Закона о безбедности хране (у 

процедури), Закон о изменама и допунама о Закона средствима за заштиту биља (у 

процедури), Закон о изменама и допунама о Закона о здрављу биља(у процедури), Закон о 

изменама и допунама о Закона о ветеринарству, Закон о службеним контролама и другим 

службеним активностима које се спроводе ради провере примене закона о безбедности 

хране и хране за животиње, правила о здрављу животиња и добробити, заштити здравља 

биља и средстава за заштиту биља (тзв „Закон о службеним контролама“), Закон о изменама 

и допунама о Закона о добробити животиња, Закон о споредним производима животињског 

порекла, Закон о изменама и допунама о Закона о семену и садном материјалу 



пољопривредног и украсног биља, Закон о изменама и допунама Закона о признавању сорти 

пољопривредног биља и Закон о ГМО. 

 

Поглавље 13: Закона о структурној подршци и уређењу тржишта у рибарству. 

 

Постизање потпуне усаглашености са правним тековинма ЕУ у области пољопривреде 

(пољопривреда и рурални развој, безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања 

и рибарство) уз евентулано добијање транзиционих периода током преговарачког процеса, 

се очекује до дана приступања Републике Србије ЕУ. 

 

 У домену ЦЕФТЕ и регионалне сарадње МПШВ радни на припреми одредби за 

спровођење међусобног признавања граничних докумената, као и успостављању система 

управљања ризицима у свим надлежним органима укљученим у промет роба. Свакако треба 

истаћи и унапређивање транспарентности развојем нове базе података у пољопривредној 

трговини у региону ЦЕФТА. 


