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

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

закон), 

 

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА 

ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 102/15 од 11. децембра 2015. године) 

 

Члан 1. 

У Правилнику о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и 

обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног 

газдинства („Службени гласник РС”, број 17/13), у члану 4. став 3. речи: 

„Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде” замењују се речима: 

„Министарство пољопривреде и заштите животне средине”. 

 

 Члан 2. 

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

промене података породичног пољопривредног газдинства у Регистру 

пољопривредних газдинстава - физичко лице - пољопривредник и Образац бр. 1б - 

Захтев за упис, обнову регистрације и пријаву промене података пољопривредног 

газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава правно лице - предузетник са 

прилозима: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8, 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) 

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 и Обрасцем бр. 1б - Захтев за упис, обнову регистрације и 

пријаву промене података пољопривредног газдинства у Регистру 

пољопривредних газдинстава правно лице - предузетник са прилозима: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7. и 8, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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У Београду, 30. новембра 2015. године 

МИНИСТАР 
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