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

руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 

УПИСА И ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА,  

ОБРАСЦИМА  ЗАХТЕВА ЗА УПИС И ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЛОГА, 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ  ЗАХТЕВ, НАЧИНУ ЧУВАЊА 

ПОДАТАКА, КАО И О УСЛОВИМА ЗА ПАСИВНИ СТАТУС 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 

 

- Објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 89/10 - 

 

Члан 1. 

У Правилнику о начину и условима уписа и вођења Регистра 

пољопривредних газдинстава,  обрасцима  захтева за упис и обнову регистрације 

и прилога, документацији која се прилаже уз  захтев, начину чувања података, као 

и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник 

РС”, бр. 111/09 и 21/10), у члану 12. став 2. тачка 5) алинеја осамнаеста тачка се 

замењује запетом. 

После алинеје осамнаесте додају се алинеје деветнаеста до шесдесетдруге,  

које гласе: 

„- коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без правног 

основа, 

- ометања поседа пољопривредног земљишта у државној својини, 

- ометања поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног 

земљишта у државној својини у закуп, 

- коришћења биолошки неразградиве фолије на обрадивом 

пољопривредном земљишту, 

- 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, 

- извођења мелиорација ливада и пашњака, претварања необрадивог 

пољопривредног земљишта у обрадиво, побољшања квалитета обрадивог 

пољопривредног земљишта без пројекта, 

- мењања намене и другог облика располагања на земљишту које је 

пренето селима на коришћење, изузев изградње рибњака, 

- достављања нетачних података приликом подношења захтева за 

остваривање подстицаја, 

- фалсификовања доказа који су у вези са предметом подстицаја, 

- ометања инспектора у вршењу инспекцијског надзора или онемогућавања  

инспекцијске контроле,  

- отуђења предмета подстицаја као и нечувања документације пре 

уговореног рока, супротно пропису за доделу подстицаја, 

- остваривања права на подстицаје за друга лица, 
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- подношења захтева за остваривање права на подстицаје за исту опрему 

или механизацију по више прописа за доделу подстицаја, 

- ако се у производним погонима и складишним просторима у којима се 

производи вино, ракија и други производи, држи односно употребљава шећер, 

етанол и друга средства и материје, којима се може повећати количина и мењати 

прописани природни састојци шире, вина и ракије,  

- бављења производњом грожђа, шире, вина, етанола, ракије и других 

алкохолних пића, пива, као и услужног пуњења пива, а да није извршен упис у  

одговарајући регистар који води Министарство и донето решења министра 

надлежног за послове пољопривреде о испуњености услова производње, 

- мешања вина произведеног на територији Републике Србије са увезеним 

вином, а да није смештено у посебним судовима и обележено, 

- пуњења, декларисања и стављања у промет вина и других производа, 

ракије, других алкохолних пића, пива и етанола, а да није извршено њихово 

испитивање квалитета и сензорно оцењивање, 

- производње и декларисања вина и ракије са географским пореклом без 

претходно прибављеног решења Министарства о признавању ознаке географског 

порекла за то вино и ракију, 

- коришћења одговарајућих ознака за вино, ракију и друга алкохолна пића, 

а да за то нема дозволе и решење, нити других одговарајућих доказа да се те 

ознаке могу користи, 

- стављања у промет вина, ракије и других алкохолних пића, као и пива, 

односно понуде крајњем потрошачу, које није у оригиналном паковању и 

прописаног квалитета, у прописаној амбалажи и које није декларисано на 

прописан начин, 

- куповине и продаје вина, дестилата, ракије и других алкохолних пића од 

од лица које није регистровано за бављење њиховом производњом, 

- излагања и  продајe у ринфузном стању вина, ракије и других алкохолних 

пића на пијацама и угоститељским објектима, као и продаје крајњем потрошачу 

вина са маном и кваром, односно ракије која није прописаног квалитета, 

- непријављивања Министарству сваке промене података у прописаном  

року од дана настале промене, 

- невођења евиденције о производњи, услужном пуњењу и промету вина, 

ракије и других алкохолних пића и ако се та евиденција не чува на прописан 

начин и у прописаном периоду, 

- транспортовања, складиштења и продаје грожђа, воћа, вина, ракије и 

других производа, као и пива, на начин којим се не обезбеђује очување физичких, 

хемијских и сензорних карактеристике са пратећом документацијом, 

- производње  шире, вина, ракије  и других производа од грожђа и воћа од 

стране физичког лица за сопствене потребе, а које се супротно пропису којим се 

уређује вино, односно ракија производи и ставља у промет, 

- вршења услужне дестилације вина, ракије и других алкохолних пића, од 

стране произвођача који није за то регистрован, 

- употребе или коришћења регистроване географске ознаке порекла или 

сличних израза, који би довели потрошача у заблуду, 

- производње и услужног пуњења пива а да нису испуњени услови у 

погледу објеката, просторија, опреме, уређаја и стручног кадра, 

- производње и стављања у промет пива у оригиналном паковању и 

точеног пива, које не одговара прописаном квалитету и које није декларисано и 

паковано на прописан начин,  
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- невођења евиденције сировина, производње и промета етанола, и 

необавештавања Министарства о почетку и обиму производње и промета етанола, 

- конзервисања, односно пулпирања воћа етанолом који не одговара 

стандардима и нормама квалитета и без сагласности Министарства, 

- продаје, односно куповине етанола ради даље продаје, продаје етанола у 

ринфузном стању физичком лицу, као и продаје етанола који није директно 

набављен од произвођача етанола, 

- ако  се сирови етанол не продаје произвођачу етанола, 

- невођења евиденција о продатом, односно о употребљеном купљеном 

етанолу, 

- стављања у промет хране која није безбедна, 

- бављења пословањем храном и храном за животиње без уписа 

пољопривредног газдинства у Централни Регистар објеката у области безбедности 

хране и хране за животиње, 

- вођења нетачних података о производњи, преради, доради, складиштењу 

и промету биља, биљних производа и прописаних објеката, које се складишти, 

сеје, сади, производи, дорађује, прерађује или ставља у промет, 

- нечувања података до прописаног рока (пет година) о местима где се 

биље, биљни производи или прописани објекти гаје, производе, дорађују, 

прерађују, складиште, чувају или користе, 

- нередовног вршења визуелних прегледа на присуство штетних 

организама на за то прописан начин, 

- нечувања прописане документације у року који је утврђен прописом 

којим се уређује здравље биља,  

- непријављивања промене података о пољопривредном земљишту које се 

користи за производњу биља и намени коришћења (катастарска општина и број 

катастарске парцеле), као и података о облику и месту складиштења, доради, 

преради или промету биља, биљних производа и прописаних објеката, у 

прописаном року, 

- 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, 

- 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;”. 

После тачке 5) додаје се тачка 6), која гласи:  

„6) ако се утврди да наследник носиоца пољопривредног газдинства, члан 

пољопривредног газдинства или наследник члана пољопривредног газдинства, 

који је из првог наследног реда и члан  је његовог домаћинства, предузима радње 

из тачке 5) овог става.” 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Ако се утврди да су се стекли услови за вођење пољопривредног 

газдинства у пасивном статусу из става 2. тачка 5) овог члана, пасивни статус се 

одређује том пољопривредном газдинству и пољопривредном газдинству које је 

са њим правно повезано. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 
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Члан 2. 

У члану 14. тачка 8) тачка се замењује тачком запетом. 

После тачке 8) додаје се тачка 9), која гласи: 

„9) три године од доношења решења о одређивању пасивног статуса  у 

случајевима из члана 12. став 2. тачка 5) алинеја деветнаеста до шесдесетдруге 

овог правилника.” 

 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

Број: 110-00-00293/2009-09 

У Београду, 19. новембра 2010. године 

 

МИНИСТАР 

 

др Саша Драгин 
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