
 

На основу члана 64а став 27. и члана 80. тач. 12а) и 12б) Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. 

закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

(Објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 45 од 21. јуна 2019. године) 

 

Члан 1. 

У Правилнику о условима и поступку давања у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник 

РС”, бр. 16/17, 111/17 и 18/19), у члану 2. тачка 2) мења се и гласи: 

 „2) домаће животиње јесу говеда, свиње, овце, козе, коњи, 

магарци и живина, обележене и регистроване у складу са законом којим се 

уређује ветеринарство;ˮ. 

 

Члан 2. 

 У члану 6. став 1. тачка 3) подтачка (2) мења се и гласи: 

 „(2) ако домаће животиње нису у систему уматичења записник 

Републичког ветеринарског инспектора којим је утврђен број условних грла која 

се обрачунавају на основу затеченог стања и исправе лица о продаји, предаји на 

клање и извозу животиња, а највише до капацитета објекта за држање тих 

животиња;ˮ. 

 После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

 „Одредбе из става 1. тачка 3) подтачка (2) овог члана не односе 

се на живину.ˮ 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „Поред услова 

прописаних у ст. 1. и 2. овог чланаˮ замењују се речима: „Поред услова 

прописаних у ст. 1. и 3. овог чланаˮ. 

 Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

Члан 3. 

 У члану 10. став 1. речи: „чланом 6. став 2.” замењују се речима: 

„чланом 6. став 3.”. 

 

Члан 4. 

Прилог 1 – Табела коефицијената за обрачун домаћих животиња у 

условна грла, Прилог 2 – Табела коефицијената за обрачун условних грла у 

површину пољопривредног земљишта и Прилог 3 – Табела пољопривредних 

култура за исхрану животиња по врстама домаћих животиња, који су 

одштампани уз Правилник о условима и поступку давања у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  („Службени 

гласник РС”, бр. 16/17, 111/17 и 18/19) и чини његов саставни део, замењују се 
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новим Прилогом 1 – Табела коефицијената за обрачун домаћих животиња у 

условна грла, Прилогом 2 – Табела коефицијената за обрачун условних грла у 

површину пољопривредног земљишта и Прилогом 3 – Табела пољопривредних 

култура за исхрану животиња по врстама домаћих животиња, који су 

одштампани уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 5. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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Прилог 1. 

 

ТАБЕЛА КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН  

ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА У УСЛОВНА ГРЛА* 

 

Врста 

домаће 

животиње 

Категорија домаће животиње 

Коефицијент 

за обрачун 

условних 

грла 

ГОВЕДА 
 

  

  Краве 1,2 

  Приплодни бикови 1,4 

  Стеоне јунице 1 

  Говеда старости 12 – 24 месеци 0,7 

  Говеда старости 6 – 12 месеци 0,3 

  Телад 0,15 

СВИЊЕ 
 

  

  Крмаче 0,4 

  Нерастови 0,4 

  Тестиране назимице 0,25 

  
Приплодни подмладак (од 25 kg до краја 

теста) 
0,2 

  Товне свиње (преко 25 kg) 0,15 

  Прасад (до 25 kg) 0,02 

ОВЦЕ 
 

  

  Овце 0,1 

  Овнови 0,1 

  Двизад (старости од 12 месеци до јагњења) 0,08 

  Шиљежад (старости 6 – 12 месеци) 0,06 

  Јагњад 0,02 

КОЗЕ 
 

  

  Козе 0,1 

  Јарчеви 0,1 
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  Двизад (старости од 12 месеци до јагњења) 0,08 

  Шиљежад (старости 6 – 12 месеци) 0,06 

  Јарад 0,02 

КОЊИ     

  Коњи 1,2 

  Омад 0,75 

  Ждребад 0,5 

МАГАРЦИ   

 Магарци 0,5 

 Подмаладак 1 – 3 год. 0,25 

 Пулад 0,125 

ЖИВИНА   

 Бројлерски родитељи – одгој 0,007 

 Бројлерски родитељи – експолоатација 0,018 

 Лаки родитељи – одгој 0,005 

 Лаки родитељи – експолоатација 0,014 

 

* Коефицијенти за обрачун домаћих животиња у условна грла примењују се почев од јавног позива који се 

расписује од 2019. године. 
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Прилог 2. 

 

ТАБЕЛА КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН УСЛОВНИХ 

 ГРЛА У ПОВРШИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА* 

 

Врста домаће животиње Коефицијент за обрачун површине 

пољопривредног земљишта 

Говеда у систему уматичења 1,0 

остала говеда 0,7 

Свиње у систему уматичења 1,0 

остале свиње 0,3 

Овце у систему уматичења 1,0 

остале овце 0,7 

Козе у систему уматичења 1,0 

остале козе 0,7 

Коњи у систему уматичења 1,0 

остали коњи 0,7 

Магарци у систему уматичења 1,0 

остали магарци 0,7 

Живина у систему уматичења 0,3 

 

* Коефицијенти за обрачун домаћих животиња у условна грла примењују се почев од јавног 

позива који се расписује од 2019. године. 
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Прилог 3. 
ТАБЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА ЗА ИСХРАНУ  

ЖИВОТИЊА ПО ВРСТАМА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 

Врста домаћих  

животиња 

Равничарски предели Брдски предели Планински предели 

Говеда Кукуруз, луцерка, соја, 

црвена детелина, ДТС, 

житарице (јечам, овас, 

пшеница, тритикале), 

крмни грашкови, крмне 

грахорице, крмни сирак, 

суданска трава, перко 

Црвена детелина, 

кукуруз, детелинско - 

травне смеше (ДТС - 

мешавине крмних 

легуминоза и трава), 

травне смеше, луцерка, 

житарице, крм. грашкови, 

крм. грахорице, перко 

Сејане ливаде - 

детелинско - травне 

смеше креиране за 

посебне услове и 

намене,  природне 

ливаде, овас, јечам 

Свиње 

 

Кукуруз, житарице, соја, 

сунцокрет 

Кукуруз, житарице Житарице 

Овце Кукуруз, луцерка, 

црвена детелина, ДТС, 

житарице (јечам, овас, 

пшеница, тритикале), 

соја, крмни грашкови, 

крмне грахорице, крмни 

сирак, суданска трава 

Детелинско - травне 

смеше (ДТС - мешавине 

крмних легуминоза и 

трава), црвена детелина, 

кукуруз, травне смеше, 

луцерка, житарице, крм. 

грашкови, крмне 

грахорице 

Сејане ливаде - 

детелинско - травне 

смеше креиране за 

посебне услове и 

намене, природне 

ливаде, овас, јечам 

Козе Кукуруз, луцерка, соја, 

црвена детелина, 

житарице (јечам, овас, 

пшеница, тритикале), 

крмни грашкови, крмне 

грахорице, крмни сирак, 

суданска трава 

Детелинско - травне 

смеше (ДТС -  мешавине 

крмних легуминоза и 

трава), црвена детелина, 

кукуруз, травне смеше, 

луцерка, житарице, крм. 

грашкови, крмне 

грахорице 

Сејане ливаде - 

детелинско - травне 

смеше креиране за 

посебне услове и 

намене,  природне 

ливаде, овас, јечам 

Коњи Кукуруз, луцерка, 

житарице (јечам, овас, 

пшеница, тритикале), 

црвена детелина, крмни 

грашкови, крмне 

грахорице, крмни сирак, 

суданска трава 

Детелинско-травне смеше 

(ДТС - мешавине крмних 

легуминоза и трава), 

житарице, црвена 

детелина, кукуруз, травне 

смеше, луцерка, крм. 

грашкови, крмне 

грахорице 

Сејане ливаде - 

детелинско-травне 

смеше креиране за 

посебне услове и 

намене, природне 

ливаде, овас, јечам 

Магарци Кукуруз, луцерка, 

житарице (јечам, овас, 

пшеница, тритикале), 

црвена детелина, крмни 

грашкови, крмне 

грахорице, крмни сирак, 

суданска трава 

Детелинско - травне 

смеше (ДТС - мешавине 

крмних легуминоза и 

трава), житарице, црвена 

детелина, кукуруз, травне 

смеше, луцерка 

Сејане ливаде - 

детелинско - травне 

смеше креиране за 

посебне услове и 

намене, природне 

ливаде, овас, јечам 

Живина Житарице, соја, 

сунцокрет 

Житарице, соја, 

сунцокрет 

- 

 



 


