
 

 

На основу члана 9. став 5, члана 14. став 2, члана 15. став 2, члана 

17. став 4, члана 20. став 3, члана 23. став 4, члана 25. став 3, члана 26. став 3, 

члана 27. став 7, члана 28. став 3. и члана 29. став 3. Закона о органској 

производњи („Службени гласник РС”, број 30/10), 

 

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, доноси  

 

 
ПРАВИЛНИК 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О КОНТРОЛИ И СЕРТИФИКАЦИЈИ  У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ  

И МЕТОДАМА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 

- Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 40/12 -  

 

Члан 1. 

У Правилнику о контроли и сертификацији у органској 

производњи и методама органске производње („Службени гласник РС”, број 

48/11), у члану 3. тачка 5) мења се и гласи: 

„5) за обављање послова контроле у органској производњи - да 

има у радном односу најмање једно лице које је стекло високо образовање на 

студијама другог степена (дипломске академске студије - master, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, из области 

пољопривреде или технолошког инжењерства (и то прехрамбене технологије и 

биохемије) или ветеринарства или лице са научним степеном доктора наука - 

биотехничке науке или доктора наука - технолошко инжењерство или доктора 

медицинских наука - ветеринарска медицина, са одговарајућим искуством у 

обављању послова контроле у органској производњи и завршеном обуком из 

области органске производње;”     

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

„5a) за обављање послова сертификације у органској производњи -

да има у радном односу најмање једно лице из тачке 5) овог члана или лице које 

је стекло високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 

из области биологије или екологије или заштите животне средине или 

биохемије или лице са научним степеном доктора наука - биолошке науке или 

доктора наука - еколошке науке или доктора наука - науке о заштити животне 

средине или доктора наука - биохемијске науке, са одговарајућим искуством у 

обављању послова сертификације у органској производњи и завршеном обуком 

из области органске производње.”    

 

 

Члан 2. 

 У члану 91. став 2. после речи превасходно додају се речи: 

„најављених и по потреби”, а реч: „вишегодишњим” брише се. 
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Члан 3. 

 У члану 139. став 1. тачка 2) тачка запета на крају замењује се 

тачком.  

Тачка 3) брише се. 

 

 

Члан 4. 

 У члану 145. став 1. речи: „Жива органска риба” замењују се 

речима: „Жива риба произведена методама органске производње”. 

 У ставу 2. речи: „Пре превоза органске рибе и рибљих производа” 

замењују се речима: „Пре превоза рибе и рибљих производа произведених 

меродама органске производње”. 

 

 

Члан 5. 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

  

 

 

 

  

Број: 110-00-00034/2011-09 

У Београду, 10. априла 2012. године   

МИНИСТАР 

      

 

 

Душан Петровић 
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