
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 и заштите животне средине доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама 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 РС”, бр. 17/13, 
102/15 и 6/16), у члану 4. став 2. брише се.  

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

Члан 2. 

У члану 9. став 3. речи: „става 1. тач. 3) и 4)” замењују се речима: 
„става 1. тач. 1) и 2)”. 

Члан 3. 

У члану 15. став 2. тачка 1) мења се и гласи:  

„1) ако се не изврши обнова регистрације у складу са чланом 13. 

овог правилника;”. 

Тачка 5) мења се и гласи: 

„5) у случају непридржавања прописа, и то:  

(1) достављања нетачних података који се односе на остваривање 
права, после одобравања подстицаја, у поступку инспекцијске 

контроле, односно контроле подстицаја на лицу места, 

(2) давања неистинитих података у поступку давања 
пољопривредног земљишта у државној својини у закуп, односно на 

коришћење, а ти подаци имају утицаја на остваривање права, 

(3) непридржавања уговорних обавеза по уговорима са 
Министарством, 

(4) фалсификовања доказа који су у вези са предметом 

подстицаја, 

(5) отуђења предмета подстицаја пре рока, супротно пропису за 

доделу подстицаја, 



(6) нечувања документације у прописаном року, у складу са 

посебним прописима, 

(7) остваривања права на подстицаје за друга лица, 

(8) подношења захтева за остваривање права на подстицаје за 

исту сврху по више прописа у току календарске године, 

(9) онемогућавања инспекцијске контроле, односно контроле 
подстицаја на лицу места, 

(10) коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 

без правног основа, 

(11) ометања поседа пољопривредног земљишта у државној 
својини, 

(12) ометања поступка јавног надметања приликом давања 

пољопривредног земљишта у државној својини у закуп, 

(13) давања закупљеног пољопривредног земљишта у државној 
својини у подзакуп, односно привремено коришћење, 

(14) вршења инвестиционих радова на пољопривредном земљишту 

у државној својини или мењања начина његовог коришћења без 
сагласности Министарства, осим у случају подизања инфраструктуре 

на пољопривредном земљишту у државној својини пре ступања на 

снагу посебног прописа који уређује поступак давања у закуп, 
односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини, 

(15) спаљивања органских остатака после жетве усева, 

(16) причињавање пољске штете на усевима, садницама, као и 
свако друго оштећење на пољопривредном земљишту, 

(17) коришћења биолошки неразградиве фолије на обрадивом 

пољопривредном земљишту, 

(18) подизања вештачких ливада и пашњака на обрадивом 
пољопривредном земљишту четврте и пете катастарске класе, односно 

подизања шума на обрадивом пољопривредном земљишту без 
претходно прибављене сагласности Министарства, 

(19) мењања намене и другог облика располагања на земљишту 

које је пренето селима на коришћење, изузев изградње рибњака, 

(20) неуспостављања плодореда и невођења књиге поља 

приликом коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 
на основу уговора о закупу, односно коришћењу пољопривредног 

земљишта у државној својини, 

(21) који се односе на производњу и промет вина, ракије и других 
алкохолних пића и пива, 



(22) који се односе на производњу и промет етанола, 

(23) који се односе на безбедност хране, здравље биља, биљних 

производа и прописаних објеката, које се складишти, сеје, сади, 

производи, дорађује, прерађује и ставља у промет, 

(24) започињања употребе генетички модификованих организама 
и производа од генетички модификованих организама у затвореним 

системима, намерно увођење у животну средину, стављање у промет 
или гајење у комерцијалне сврхе без одобрења Министарства, 

(25) неуништавања отпада који садржи, састоји се или је добијен 

од генетички модификованих организама, као и отпада који је настао 
употребом генетички модификованих организама уз присуство 

овлашћеног лица тако да генетички модификовани организам више не 
буде способан за размножавање и пренос генетичког материјала на 

друге врсте;”. 

Члан 4. 

У члану 16. став 5. брише се. 

Члан 5. 

Члан 17. мења се и гласи: 

„Пасивни статус траје: 

1) до обнове регистрације за наредну годину, у случају из члана 

15. став 2. тачка 1) овог правилника; 

2) до поновног стицања услова за упис, односно обнову 
регистрације, у случају из члана 15. став 2. тачка 2) овог правилника; 

3) до отклањања разлога (исплате доспелог кредита или рата 

кредита, односно доспелих рата за закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, повраћаја више примљених средстава и сл.), у 

случају из члана 15. став 2. тачка 3) овог правилника; 

4) три године од доношења решења о одређивању пасивног 
статуса, у случају из члана 15. став 2. тачка 4) овог правилника; 

5) три године од доношења решења о одређивању пасивног 

статуса, у случајевима из члана 15. став 2. тачка 5) подтач. (2), (3) и 
(6)–(22) овог правилника; 

6) пет година од доношења решења о одређивању пасивног 

статуса, у случајевима из члана 15. став 2. тачка 5) подтач. (1), (4), 

(5) и (23)–(25) овог правилника. 

По истеку половине трајања пасивног статуса у случајевима из 
става 1. тач. 4) и 5) овог члана, пољопривредно газдинство може 

поднети захтев за превремени престанак пасивног статуса и обнову 



активног статуса у коме наводи оправдане разлоге за превремени 

престанак пасивног статуса. 

У периоду из става 1. тач. 4) и 5) овог члана, пољопривредно 

газдинство може поднети само један захтев из става 2. овог члана. 

Захтев из става 2. овог члана пољопривредно газдинство подноси 
Комисији за оцену пасивног статуса, коју образује министар (у даљем 

тексту: Комисија). 

Преурањен, непотпун и недопуштен захтев за превремени 
престанак пасивног статуса и обнову активног статуса 

пољопривредног газдинства одбацује се без разматрања. 

У року од 30 дана од дана пријема уредног захтева из става 2. 
овог члана, Комисија разматра захтев и доставља министру 

образложени предлог одлуке поводом захтева. 

При разматрању захтева из става 6. овог члана, Комисија цени 
оправданост разлога за престанак пасивног статуса, узимајући у обзир 

све околности конкретног случаја, а нарочито да ли је пољопривредно 
газдинство из истог разлога раније било у пасивном статусу, као и да 

ли је поступањем, пољопривредног газдинства на основу ког је 

утврђен пасиван статус, наступила штета, односно да ли је 
пољопривредно газдинство отклонило, односно накнадило ову штету. 

Одлука министра по захтеву за превремени престанак пасивног 

статуса и обнову активног статуса је коначна.” 

Члан 6. 

Прилог 3, Прилог 4 и Шифарник биљне производње и друге 

намене земљишних парцела, који су одштампани уз Правилник о 
упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, 

као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства 
(„Службени гласник РС”, број 17/13, 102/15 и 6/16) и чине његов 

саставни део замењују се новим Прилогом 3, Прилогом 4 и 
Шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела, 

који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Члан 7. 

У 2017. и 2018. години пољопривредник се изјашњава да ли је 

његово пољопривредно газдинство комерцијално породично 

пољопривредно газдинство или некомерцијално породично 
пољопривредно газдинство, приликом уписа, односно приликом прве 

промене података у календарској години који се односе на упис у 
Регистар у 2017. години, односно 2018. години. 

Услов за пасивни статус у 2017. и 2018. години не стиче се ако 

пољопривредно газдинство не изврши обнову регистрације. 



Пољопривредно газдинство које се на дан ступања на снагу овог 

правилника налази у пасивном статусу из разлога утврђеном у члану 
5. став 1. овог правилника, у 2017. и 2018. години води се у активном 

статусу ако Управи поднесе захтев за обнову активног статуса и 

достави све податке који су промењени у односу на стање у Регистру 
или изјаву да подаци у Регистру нису промењени. 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-109/2017-09 

У Београду, 27. априла 2017. године 

Министар, 

Бранислав Недимовић, с.р. 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


