
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 И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УПИСУ У РЕГИСТАР 

ПОЉОПРИВРEДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И 

О УСЛОВИМА ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 

- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 6/16 од 28. јануара 2016. 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”, бр. 17/13 и 102/15), у члану 2. став 2. тачка на крају 

замењује се запетом и додају се речи: „односно обавља прераду 

пољопривредних производа, односно обавља друге непољопривредне 

активности (сеоски туризам, стари занати и др).” 

 

Члан 2. 

У члану 3. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) уговора о закупу или уговора о уступању земљишта на коришћење под 

условом да ти уговори нису закључени са правним лицем, осим ако је 

закуподавац министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: 

Министарство), односно црква и верска заједница, с тим да рок важења тих 

уговора не може да истекне пре 31. октобра у години на коју се односи упис или 

обнова регистрације у Регистру;” 

 

Члан 3. 

У члану 8. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„За упис породичног пољопривредног газдинства – физичко лице које се 

бави сеоским туризмом не доставља прилоге из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, 

осим у случају када се то лице истовремено бави и пољопривредном 

производњом.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3.  

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. после  речи: „Приликом уписа” 

додају се речи: „и обнове регистрације”. 

 

Члан 4. 

 У члану 9. став 2. тачка 1) тачка и запета на крају замењују се тачком и 

додају се речи: „Ако се правно лице, односно предузетник бави прерадом 

пољопривредних производа доставља решење о регистрацији издато од стране 

надлежног органа за обављање прераде пољопривредних производа као 

претежне делатности.” 

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

„За упис пољопривредног газдинства – правно лице, односно предузетник 

који се бави прерадом пољопривредних производа или сеоским туризмом, 

старим занатима или другим непољопривредним активностима не доставља 
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прилоге из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, осим у случају када се то лице 

истовремено бави и пољопривредном производњом.” 

 

Члан 5. 

 У члану 12. став 3. брише се. 

 Досадашњи став 4. постаје став 3. 

 

Члан 6. 

У члану 13. став 1. речи: „од 1. фебруара до 31. марта” замењују се речима: 

„од 1. марта до 30. априла” 

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

„При обнови регистрације пољопривредно газдинство које се бави 

прерадом пољопривредних производа и/или непољопривредним активностима 

не доставља податке из става 2. тач. 1) и 2) овог члана, осим у случају када се то 

лице истовремено бави и пољопривредном производњом.” 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „до 30. априла” замењују 

се речима: „до 31. маја”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

Члан 7. 

У члану 14. тачка 1) подтачка (4) тачка и запета на крају замењују се 

запетом.  

После подтачке (4) додаје се подтачка (5), која гласи:  

„(5) број газдинства (HID) на којима се животиње држе или узгајају;” 

У тачки 2) подтачка (4) тачка на крају замењује се запетом. 

После подтачке (4) додаје се подтачка (5), која гласи:  

„(5) број газдинства (HID) на којима се животиње држе или узгајају.” 

 

Члан 8. 

После члана 14. додаје се члан 14а, који гласи: 

 

„Члан 14а 

Промена података у Регистру ради утврђивања пријављених површина за 

наредну календарску годину, врши се у периоду од 1. јула до 30. септембра 

текуће године. 

Управи се достављају сви подаци који представљају промену у односу на 

стање у Регистру на дан 30. април текуће године.” 

 

Члан 9. 

 Образац бр. 1а, Прилог 2, Прилог 5, Прилог 6 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”, бр. 17/13 и 102/15) и чине његов саставни део 

замењују се новим Обрасцем бр. 1а, Прилогом 2, Прилогом 5, Прилогом 6 и 

Шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела, који су 

одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 
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Члан 10. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 011-00-1820/2015-09 

У Београду, 28. јануара 2016. године 

МИНИСТАР 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић 
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 Образац бр. 1а 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА 

  

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС, ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ПОРОДИЧНОГ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА  У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ПОЉОПРИВРЕДНИК 
ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА 

ПОПУЊАВА УПРАВА 

1 организациона јединица Управе                      БПГ                                     

 
ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА 

2 врста промене (означити-х) 

 - упис у регистар   - обнова регистрације  - промена података 

3 организациони облик      комерцијално газдинство             некомерцијално газдинство       

у 3 у одговарајући организациони облик уписати крстић. Носилац се изјашњава о организационом облику свог газдинства 

4 ЈМБГ                                           

 

5 презиме       

 

6 име       

 

7 датум рођења                            

 

8 место рођења       

 

9 држава рођења       

 

10 пол    М Ж 

у  4-10 уписати податке за носиоца ПГ; одговарајући пол означити крстићем 

11 радна активност                                           12 школовање       

у 11 – уписати шифру радне активности носиоца ПГ 
1. Бави се искључиво пољопривредом 
2. Пољопривреда је претежна делатност (више од 50% радног времена) 
3. Пољопривреда је додатна делатност (мање од 50% радног времена) 
4. Пензионер (у случају непостојања формалног статуса пензионера,  
попуњавају особе старије од 65 година) 
5. Бави се сеоским туризмом 

у 12 – уписати шифру школовања носиоца ПГ;  
1/ незавршена основна школа; 
2/ основна школа; 
3/ средња школа; 
4/ виша школа; 
5/ факултет 

  13 број чланова ПГ       

у 13 – уписати број чланова који живе и раде на пољопривредном газдинству 
седиште ПГ 

14 улица и кућни број                   

 

15 место       

 

16 општина/град       

 

17 поштански број                   

 

18 телефон                                  или                                  

 

19 факс                                  

 

20 е-маил    @ 

за 14-20 – уписати податке за носиоца ПГ; улицу/место – уписати адресу пребивалишта из  личне карте;  
телефон/факс - уписати прво позивни број па локални 

21 назив банке       

 

22 рачун                                                                      

за 21-22 – уписати банку и рачун носиоца ПГ 

датум испуњавања обрасца         

Потпис носиоца породичног пољопривредног газдинстава 
_______________________ 
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   Прилог 2 

ИЗЈАВА 

Ради уписа у Регистар пољопривредних газдинстава, у смислу члана 4. 

став 1. Правилникa о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства,  

изјављујемо да смо чланови породичног пољопривредног газдинства чији је носилац 

 

______________________________________ из____________________________, 

(и                    (име и презиме носиоца)            (пребивалиште носиоца) 

________________________________. 

      (ЈМБГ носиоца) 
   

  Изјаву дају: 

РЕД.  

БРОЈ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ ЈМБГ ПОТПИС 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

Напомена: попуњавање обрасца вршити штампаним словима сем потписа. 

______________________ 

      (место и датум) 
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Прилог  5 

 

 
И З Ј А В А 

 

 Ради уписа у Регистар пољопривредних газдинстава, у смислу члана 4. став 

4. Правилникa о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, 

као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства,  дајем следећу изјаву: 

 

Ја, _______________________________, из ___________________________, 
                               (име и презиме)                                                          (место) 

 

__________________________________________     
                                                    (адреса) 

                  (ЈМБГ)    

као власник, односно закупац пољопривредног земљишта: 

ред. 
бр 

катастарска 
општина 

број кат. 
парцеле 

катастарска култура 

површина целе 
парцеле 

површина удела у 
парцели 

ha ar m
2
 ha ar m

2
 

1 2 3 4 5 6 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

          

          

 
одређујем __________________________________, из ____________________________, 
                                                (име и презиме)                                                                   (место) 

 

_________________________________________,     
                                           (адреса) 

                 (ЈМБГ)   

 

као лице које ће бити уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац 

породичног пољопривредног газдинства. 

 

 
__________________________________                             __________________________ 
                          (место и датум)                                                                                         (потпис)  

 

 
Изјављујем да прихватам да будем уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава, као носилац породичног пољопривредног газдинства. 

 

 
__________________________________                             __________________________ 
                             (место и датум)                                                                                        (потпис) 
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Прилог  6 

 

И З Ј А В А 

 

 
  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
/ Име и презиме носиоца породичног  пољопривредног газдинства, место, улица и број / 

 
 Ради уписа у Регистар пољопривредних газдинстава, у смислу члана 4. став 

3. Правилникa о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, 

као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства, дајемо следећу изјаву: 

 

Ми доле потписани чланови породичног пољопривредног газдинства, носиоца 

породичног пољопривреденог газдинства  покојног____________________из _____________   

               (име и презиме)  (место) 

који је преминуо дана____________ године, споразумно смо  одредили  за  привременог  

носиоца породичног пољопривредног газдинства, члана _______________________________ 

          (име и презиме) 

  ЈМБГ  _______________________ 

 

Редни 

број 
Име и презиме Пребивалиште ЈМБГ Потпис 

             

             

             

             

             

             

             

     

     

     

 

 Изјављујем да прихватам да будем уписан у Регистар 

пољопривредних газдинстава, као привремени носилац породичног 

пољопривредног газдинства до окончања оставинског поступка и спровођења 

промене у катастру непокретности. 

 
__________________________________                              __________________________ 
                           (место и датум)                                                                                            (потпис)  
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БПГ                                     



ШИФАРНИК БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

И ДРУГЕ НАМЕНЕ ЗЕМЉИШНИХ ПАРЦЕЛА 

  

Конвенционална 

производња (шифра) 
НАЗИВ КУЛТУРЕ 

Органска 

производња 

(шифра) 
I Житарице - група 1 

11.1.01 Меркантилна пшеница  12.1.01  
11.1.02 Меркантилни кукуруз 12.1.02 
11.1.03 Меркантилни пиварски јечам 12.1.03 
11.1.04 Меркантилни сточни јечам 12.1.04 
11.1.05 Меркантилна раж 12.1.05 
11.1.06 Меркантилни овас 12.1.06 
11.1.07 Меркантилна хељда 12.1.07 
11.1.08 Меркантилни просо 12.1.08 
11.1.09 Меркантилни тритикале 12.1.09 
11.1.10 Сирак за зрно за исхрану животиња 12.1.10 
11.1.11 Семенски усев житарица 12.1.11 
11.1.12 Остале житарице(наполица, спелта, пиринач...) 12.1.12 

II Индустријско биље – група 2 
11.2.01 Меркантилна шећерна репа 12.2.01 
11.2.02 Меркантилна соја 12.2.02 
11.2.03 Меркантилни сунцокрет 12.2.03 
11.2.04 Меркантилна уљана репица 12.2.04 
11.2.05 Меркантилна уљана тиква 12.2.05 
11.2.06 Лан  12.2.06 
11.2.07 Конопља 12.2.07 
11.2.08 Сирак метлаш 12.2.08 
11.2.09 Дуван вирџинија 12.2.09 
11.2.10 Дуван берлеј 12.2.10 
11.2.11 Дуван оријентал 12.2.11 
11.2.12 Хмеља 12.2.12 
11.2.13 Семенски усев индустријског биља 12.2.13 
11.2.14 Остало индустријско биље 12.2.14 

III Крмно биље – група 3 
11.3.01 Луцерка 12.3.01 
11.3.02 Силажни кукуруз 12.3.02 
11.3.03 Грахорица 12.3.03 
11.3.04 Сточни грашак 12.3.04 
11.3.05 Детелина 12.3.05 
11.3.06 Семенски усев крмног биља 12.3.06 
11.3.07 Засноване ливаде (сејанице) 12.3.07 
11.3.08 Природне ливаде 12.3.08 
11.3.09 Пашњаци 12.3.09 
11.3.10 Остало крмно биље (жути звездан, еспарзета, сточна репа, крмни 

боб...) 
12.3.10 

IV Ароматично и лековито биље – група 4 
11.4.01 Бела слачица 12.4.01 
11.4.02 Црна слачица 12.4.02                                                                                                                                                                                                      
11.4.03 Ким 12.4.03 
11.4.04 Остало ароматично биље (босиљак, анис, коријандер...) 12.4.04 
11.4.05 Семенски усев ароматичног биља 12.4.05 
11.4.06 Камилица 12.4.06 



 2 

11.4.07 Нана 12.4.07 
11.4.08 Матичњак – Мелиса 12.4.08 
11.4.09 Бели слез 12.4.09 
11.4.10 Мирођија 12.4.10 
11.4.11 Коприва 12.4.11 
11.4.12 Валеријана 12.4.12 
11.4.13 Остало лековито биље (невен, хајдучка трава, мајчина душица, 

жалфија, сремуш...) 
12.4.13 

11.4.14 Семенски усев лековитог биља 12.4.14 
V Поврће – група 5 

11.5.01 Семенски кромпир 12.5.01 
11.5.02 Конзумни кромпир 12.5.02 
11.5.03 Остало кртоласто поврће (чичока...) 12.5.03 
11.5.04 Семенски усев црног лука (семе, арпаџик) 12.5.04 
11.5.05 Конзумни црни лук 12.5.05 
11.5.06 Бели лук 12.5.06 
11.5.07 Остало луковичасто поврће (празилук, влашац...) 12.5.07 
11.5.08 Шаргарепа 12.5.08 
11.5.09 Першун 12.5.09 
11.5.10 Целер 12.5.10 
11.5.11 Рен 12.5.11 
11.5.12 Остало коренасто поврће (цвекла, ротква, ротквица, и др.) 12.5.12 
11.5.13 Коморач 12.5.13 
11.5.14 Кукуруз шећерац 12.5.14 
11.5.15 Пасуљ 12.5.15 
11.5.16 Грашак 12.5.16 
11.5.17 Боранија 12.5.17 
11.5.18 Остало махунасто поврће (боб, сочиво...) 12.5.18 
11.5.19 Парадајз 12.5.19 
11.5.20 Плави патлиџан 12.5.20 
11.5.21 Краставци 12.5.21 
11.5.22 Корнишони 12.5.22 
11.5.23 Тиквице 12.5.23 
11.5.24 Тикве 12.5.24 
11.5.25 Лубенице 12.5.25 
11.5.26 Диње 12.5.26 
11.5.27 Купус 12.5.27 
11.5.28 Кељ 12.5.28 
11.5.29 Остало купусно поврће (карфиол, броколи и др.) 12.5.29 
11.5.30 Салата 12.5.30 
11.5.31 Остало лиснато поврће (спанаћ, блитва, и др.) 12.5.31 
11.5.32 Паприка 12.5.32 
11.5.33 Гајене печурке 12.5.33 
11.5.34 Семенски усев поврћа 12.5.34 
11.5.35 Остало поврће 12.5.35 
11.5.36 Гајење поврћа у заштићеном простору 12.5.36 

VI Воће и грожђе – група 6 
11.6.01 Стоно грожђе 12.6.01 
11.6.02 Грожђе винских сорти 12.6.02 
11.6.03 Јабуке 12.6.03 
11.6.04 Крушке 12.6.04 
11.6.05 Дуње 12.6.05 
11.6.06 Мушмуле 12.6.06 
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11.6.07 Кајсије 12.6.07 
11.6.08 Трешње 12.6.08 
11.6.09 Вишње 12.6.09 
11.6.10 Брескве и нектарине 12.6.10 
11.6.11 Шљиве 12.6.11 
11.6.12 Јагоде 12.6.12 
11.6.13 Малине 12.6.13 
11.6.14 Купине 12.6.14 
11.6.15 Остало бобичаво воће (рибизла, огрозд...) 12.6.15 
11.6.16 Лешници 12.6.16 
11.6.17 Ораси 12.6.17 
11.6.18 Остало језграсто воће (бадем...) 12.6.18 

VII Садни материјал и хортикултура – група 7 
11.7.01 Садни материјал воћа 12.7.01 
11.7.02 Матичњаци воћака 12.7.02 
11.7.03 Садни материјал винове лозе 12.7.03 
11.7.04 Матичњаци винове лозе 12.7.04 
11.7.05 Шумски садни материјал 12.7.05 
11.7.06 Матичњаци украсног биља 12.7.06 
11.7.07 Саднице украсног дрвећа и жбуња 12.7.07 
11.7.08 Семе, луковице, гомољи и саднице цвећа  12.7.08 
11.7.09 Гајење цвећа на отвореном простору 12.7.09 
11.7.10 Гајење цвећа у заштићеном простору 12.7.10 
11.7.11 Производња травњака  12.7.11 
11.7.12 Остало цвеће 12.7.12 

VIII Необрађено земљиште – група 8 
11.8.01 Угари 12.8.01 
11.8.02 Рибњаци 12.8.02 
11.8.03 Шуме 12.8.03 
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