
Нa основу члана 26. став 8. и члана 29. став 3. Закона о пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон и 

101/16), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар 

пољоприврeдних газдинстава и обнови регистрације, као и о 

условима за пасиван статус пољопривредног газдинства 

Члан 1. 

У Правилнику о упису у Регистар пољоприврeдних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног 

газдинства („Службени гласник РСˮ, бр. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17 и 44/18 – 

др. закон), у члану 3. тачка 3) после речи: „министарство надлежно за 

послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство)ˮ, додају се запета и 

речи: „јединица локалне самоуправеˮ. 

Члан 2. 

У члану 4. став 2. речи: „Министарство пољопривреде и заштите животне 

срединеˮ замењују се речима: „Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривредеˮ. 

Члан 3. 

У члану 5. додаје се став 2, који гласи: 

„Пољопривредно газдинство које се уписује у Регистар, уписује све 

катастарске парцеле земљишта из чл. 2. и 3. овог правилника на којима 

обавља пољопривредну производњу.ˮ 

Члан 4. 

У члану 15. став 2. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) ако се утврди да пољопривредно газдинство није уписало у Регистар све 

катастарске парцеле земљишта из чл. 2. и 3. овог правилника на којима 

обавља пољопривредну производњу, као и ако се утврди да је 

пољопривредно газдинство дало неистините податке у захтеву за упис, 

односно обнову регистрације или промену података у Регистру или у захтеву 

за коришћење подстицајних средстава, као и у приложеној документацији, а 

ти подаци имају утицаја на остваривање права на подстицаје;ˮ. 

У ставу 4. речи: „одбија као неоснованˮ замењују се речима: „одбацује без 

разматрањаˮ. 

Члан 5. 



Образац бр. 1а – Захтев за упис, обнову регистрације и пријаву промене 

података породичног пољопривредног газдинства у Регистру 

пољопривредних газдинстава – физичко лице – пољопривредник, Образац 

бр. 1б – Захтев за упис, обнову регистрације и пријаву промене података 

пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава правно 

лице – предузетник, са прилозима 1, 3, 4, 7. и 8, као и Шифарник биљне 

производње и друге намене земљишних парцела, који су одштампани уз 

Правилник о упису у Регистар пољоприврeдних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног 

газдинства („Службени гласник РСˮ, бр. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17 и 44/18 – 

др. закон) и чине његов саставни део замењују се новим Обрасцем бр. 1а – 

Захтев за упис, обнову регистрације и пријаву промене података породичног 

пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава – 

физичко лице – пољопривредник, Обрасцем бр. 1б – Захтев за упис, обнову 

регистрације и пријаву промене података пољопривредног газдинства у 

Регистру пољопривредних газдинстава правно лице – предузетник, са 

прилозима 1, 3, 4, 7. и 8, као и Шифарником биљне производње и друге 

намене земљишних парцела, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2019. 

године. 

Број 110-00-109/2017-09 

У Београду, 20. децембра 2018. године 

Министар, 

Бранислав Недимовић, с.р. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


