
  

 

 На основу члана 18. став 4. Закона о добробити животиња 

(,,Службени гласник РС”, број 41/09), 

 

 Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА 

У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА ЗА ЖИВОТИЊЕ, ПРОСТОРИЈА И ОПРЕМЕ У 

ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА СЕ ДРЖЕ, УЗГАЈАЈУ И СТАВЉАЈУ У ПРОМЕТ 

ЖИВОТИЊЕ У ПРОИЗВОДНЕ СВРХЕ, НАЧИНУ ДРЖАЊА, УЗГАЈАЊА И 

ПРОМЕТА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА И КАТЕГОРИЈА ЖИВОТИЊА, КАО И 

САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЖИВОТИЊАМА 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 57/14 од 30. маја 2014. године) 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о условима за добробит животиња у погледу 

простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, 

узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, 

узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и 

начину вођења евиденције о животињама („Службени гласник РС”, број 6/10), у 

члану 2. тачка 15) мења се и гласи: 

 „15) корисна површина за кокошку носиљу јесте површина ширине 

најмање 30 cm, висине најмање 45 cm, нагиба до 14%, при чему се површина за 

гнездо не урачунава у корисну површину;”. 

 

Члан 2. 

 Члан 32. мења се и гласи: 

 

„Члан 32. 

 Кокошкама носиљама које се узгајају у необогаћеним батеријским 

кавезима мора да се обезбеди:  

 1) да за сваку кокошку носиљу површина пода буде најмање 550 

cm² површине кавеза, мерено у водоравној равни, што се примењује без 

ограничења, не укључујући просторе за храњење који смањују расположиву 

површину; 

 2) да сваки кавез има хранилицу дужине најмање 10 cm по једној 

кокошки, која се може користити без ограничења; 

 3) да сваки кавез има појилицу у облику корита за непрекидно 

напајање водом једнаке дужине као и хранилица или да има капљичне појилице 

или шоље за напајање. Ако су места за напајање опремљена фиксно 

постављеним појилицама, тада у сваком кавезу морају да се налазе најмање две 

шоље за напајање или две капљичне појилице; 

 4) да сваки кавез има висину од најмање 40 cm на најмање 65% 

површине и да на било којој тачки није нижи од 35 cm; 
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5) да под буде направљен од материјала који на одговарајући 

начин подупире сваки према напред окренути прст на обе ноге. Нагиб пода не 

може да буде већи од 14% или 8°. Ако под није направљен од правоугаоне 

жичане мреже његов нагиб може да буде већи;  

 6) да сваки кавез буде опремљен одговарајућим материјалом за 

трошење канџи.”. 

 

Члан 3.  

 Одредба члана 2. овог правилника примењује се на узгој кокошака 

носиља најкасније до 31. децембра 2020. године.  

 

Члан 4. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

Број: 110-00-00295/2009-09 МИНИСТАР 

  

У Београду, 27. маја 2014. године проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић 
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