
 

 На основу члана 15. став 1. Закона о државној управи („Службени 

гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07) 

 

 Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ПРАВИЛНИКА 

 

 

Члан 1. 

                        Престају да важе следећи правилници: 

 1. Правилник о обрасцу сертификата да је производ добијен 

методама органске пољопривреде („Службени лист СРЈ”, број 51/02); 

2. Правилник о облику и садржини обрасца пријаве за 

укључивање у органску пољопривреду („Службени лист СРЈ ”, број 51/02); 

 3. Правилник о евиденцији о начину коришћења земљишне 

парцеле предвиђене за органску пољопривреду („Службени лист СРЈ”, број  

51/02); 

 4. Правилник о ветеринарско-санитарним условима које морају да 

испуњавају објекти у којима се врши обрада меса, млека, јаја и других 

животињских производа („Службени гласник СРС”, број  9/79); 

 5. Правилник о условима које морају испуњавати предузећа, друга 

правна лица и физичка лица која врше промет лекова и помоћних лековитих и 

медицинских средстава који се употребљавају у ветерини („Службени лист 

СРЈ”, број  20/94); 

 6. Правилник о условима које треба да испуњавају кланице за 

клање животиња из увоза („Службени лист СФРЈ”, број  53/89); 

 7. Правилник о обрасцу и начину издавања овлашћења за 

обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције („Службени 

гласник РС”, број  38/94); 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

                I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 

                Правни основ за доношење Правилника садржан је у члану 15. Закона 

о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07). 

 

 

                 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 

                 На основу Закључка Владе 05 Број: 110-7998/2009-01 од 3. децембра 

2009. године Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је 

задужено да стави ван снаге седам правилника и то у року од 30 дана од дана 

доношења овог закључка. 

 

 

                 III. САДРЖИНА ПРАВИЛНИКА 

 

                Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важе седам 

правилника. 

 

 

                IV. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

                За спровођење овог правилника није потребно обезбедити средства у 

буџету Републике Србије. 

 

 

                V. СТУПАЊЕ НА СНАГУ ПРАВИЛНИКА 

 

                Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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