
Минимални национални стандарди за меру: ,,Инвестиције у физичку имовину које се 

тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарстваˮ 

 

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 ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним 

условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране 

животињског порекла (,,Службени гласник РСˮ, бр. 25/11 и 27/14) 

  Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима 

животињског порекла ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за 

сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, 

начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна 

гробља и јаме гробнице (,,Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 97/13, 15/15 и 61/17) 

 

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

 Правилник о условима и средствима за лишавање животиња живота, начину поступања 

са животињама непосредно пре клања, начину омамљивања и искрварења животиња, 

условима и начину клања животиња без претходног омамљивања, као и програму обуке 

о добробити животиња током клања (,,Службени гласник РСˮ, број 14/10); 

4)  Закон о безбедности хране (,,Службени гласник РСˮ, бр. 41/09 и 17/19) 

 Правилник о условима хигијене хране (,,Службени гласник РСˮ, број 73/10) 

 Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 

производње, прераде и промета (,,Службени гласник РСˮ, бр. 72/10 и 62/18) 

(,,Микробиолошки критеријуми за хрануˮ) 

5)  Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла (,,Службени гласник РСˮ, 

бр. 25/96 и 101/05 – др. закон) 

 Правилник о ближим условима за производњу и промет прехрамбених производа 

биљног порекла (,,Службени гласник РСˮ, број 50/96) 

 

6)  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) 

 

7) Закон о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РСˮ, бр. 135/04 и 36/09): 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/41/3/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2018/102/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2013/17/5/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2013/17/5/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/91/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/25/5/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/25/5/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/25/5/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/31/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/31/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/31/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/31/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/31/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/41/16/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/14/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/14/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/14/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/14/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/41/5/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/73/12/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/72/3/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/72/3/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/1996/25/5/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/1996/50/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/1996/50/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/72/11/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2004/135/5/reg


 Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за 

одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину 

(,,Службени гласник РСˮ, број 69/05); 

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);  

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2005/69/6/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2005/69/6/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/101/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2006/60/4/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2006/60/4/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2016/18/2/reg

