
Минимални национални услови за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава 

 

(ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014-2020. Године, Службени гласник РС, 

број 84/17 од 20. септембра 2017. године) 

20/19 од 22. марта 2019, 55/19 од 2. августа 2019, 38/21 од 16. априла 2021.) 

 

 

1) Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 10/13 - др. 

закон и 101/16)  

 Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 

("Службени гласник РС", број 102/18);  

 Правилник о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, 

као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ("Службени гласник 

РС", бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 - др. закон, 102/2018 и 6/2019).  

 

2) Закон о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12, 17/2019– др. закон)  

 Правилник о регистрацији, односно одобравању објекта за узгој, држање и промет 

животиња ("Службени гласник РС", број 36/17);  

 Правилник о општим и посебним условима хигијене хране за животиње ("Службени 

гласник РС", број 78/10) 

 Правилник о општим и посебним условима за хигијену хране за животиње 

(„Службени гласник РСˮ, број 23/18); 

 

3) Закон о сточарству ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 93/12 и 14/16)  

 Правилник 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", број 90/2019);  

 Правилник 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 РСˮ, бр. 103/09, 104/18 и 4/19), 

 Правилник о садржини и обрасцу захтева за упис у регистар одгајивачких 

организација и организација са посебним овлашћењима, као и садржини и начину 

вођења тог регистра ("Службени гласник РС", број 67/09).  

 

4) Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС", број 41/09)  

 Правилник 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 начин вођења евиденције о животињама 

("Службени гласник РС", бр. 6/10, 57/14  и 152/20)  

 Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли 

обележавања и регистрације говеда ("Службени гласник РС", број 102/14);  

 Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли 

обележавања и регистрације свиња ("Службени гласник РС", број 115/2020);  

 Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли 

идентификације, обележавања и регистрације свиња (,,Службени гласник РСˮ, број 
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 Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној 

контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза ("Службени 

гласник РС", бр. 6/11 и 57/11);  

 Правилник о начину обележавања и регистрације копитара, као и о службеној 

контроли идентификације, обележавања и регистрације копитара ("Службени 

гласник РС", број 72/10);  

 

5) Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон);  

 

6) Закон o заштити животне средине (,,Службени гласник РСˮ, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. 

закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон); 

 Правиник  о условима заштите животне средине које морају да испуне корисници 

ИПАРД подстицаја  

7) Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. 

закон): 

 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), 

 Правилник о начину и условима за мерење и испитивање квалитета отпадних вода и 

садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС”, број 33/16); 

8) Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 

113/2017 - др. закон)  

- Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области 

безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 60/06);  

 

9) Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018);  
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