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РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ОРГАНИЗAЦИЈА ЗА УЗГОЈ

Бања Лука, јун 2017. године
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На основу члана 32. став 3. Закона о сточарству („Службени гласник Републике
Српске”, број 44/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и
57/16), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА УЗГОЈ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се начин и услови за одобравање организација за
узгој квалитетно приплодних животиња. у које спадају узгајивачи, призната удружења
узгајивача, узгајивачке организације, репроцентри и узгојни репроцентри (у даљем
тексту: организације за узгој).
Члан 2.
(1) Организације за узгој подносе Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: Министарство), захтјев за одобравање организовањa
узгоја квалитетно приплодних животиња.
(2) Организације за узгој уз захтјев из става 1. овог члана достављају сљедећу
документацију:
1) назив и адресу подносиоца захтјева,
2) име, презиме и адресу одговорног лица,
3) име, презиме и адресу лица одговорног за спровођење узгојног програма,
4) податке о планираној врсти, раси и броју квалитетно приплодних животиња које
су укључене у спровођење узгојног програма,
5) списак узгајивача при оснивању, односно листу чланова удружења, осим за
привредна друштва – узгајиваче хибридних свиња,
6) узгојни програм из којег је видљив узгојни циљ, узгојне методе, величина
популације на којој се он спроводи, начин испитивања особина гајених
животиња и географско подручје на које се узгојни програм односи и
7) доказ о запосленим лицима одговарајуће стручне спреме (дипломирани
инжењер пољопривреде – смјер сточарство или општи смјер).
(3) Образац захтјева налази се у Прилогу овог правилника који чини његов саставни
дио.
Члан 3.
О поднесеном захтјеву министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у
даљем тексту: министар) доноси рјешење којим се организацији за узгој одобрава
организовање узгоја.
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Члан 4.
(1) Организација за узгој којој је издато рјешење којим се одобрава организовање
узгоја из члана 3. овог правилника, најкасније до краја првог квартала текуће
године доставља Министарству извјештај о раду за претходну годину.
(2) Министар рјешењем даје сагласност на извјештај о раду.
Члан 5.
Министар може ставити ван снаге рјешење којим се одобрава организовање
узгоја, уколико се инспекцијским надзором утврди да организација за узгој не ради у
складу са Законом о сточарству.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
Број:
Датум:

MИНИСTAР
Прoф. др Стeвo Mирjaнић
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ПРИЛОГ

Образац захтјева
Назив подносиоца:
Датум подношења пријаве:
ЈИБ:
Сједиште подносиоца захтјева:
Име и презиме одговорног лица
подносиоца:
Контакт телефон:
E-mail адреса:
Име и презиме и звање лица задуженог за
спровођење узгојног програма:
Просторно подручје спровођења узгојног
програма
Навести расу/расе животиња
Почетна популација животиња
Циљна популација животиња
Број газдинстава/узгајивача у почетној
популацији
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OБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ
ОРГАНИЗAЦИЈА ЗА УЗГОЈ
I ПРАВНИ OСНOВ
Прaвни oснoв зa дoнoшeњe овог правилника садржан је у члану 32. стaв 3. Зaкoнa o
стoчaрству (“Службeни глaсник Рeпубликe Српскe”, брoj 44/15), као и у одредби члана
82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), којом се, између осталог,
прописује да министар доноси прописе и одлучује о другим питањима из дјелокруга
министарства.
II РAЗЛOЗИ ЗA ДOНOШEЊE ПРАВИЛНИКА
Члaнoм 32. стaв 3. Зaкoнa o стoчaрству прописано је да ће министар правилником
прописати начин и услове одобравање организација за узгој.
Закон прописује да се организацијма за узгој даје сагласност за организовање
узгоја квалитетно приплодних уколико испуњавају одређене услове који ће бити
детаљније прописани правилником.
III УСКЛAЂEНOСT СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
IV OБРAЗЛOЖEЊE ПРEДЛOЖEНИХ РJEШEЊA
Члaн 1. прописује основне одредбе овог правилника.
Члaн 2. прописује начин подношења захтјева.
Члaн 3. прописује обавезе министра након запримљеног захтјева.
Члан 4. прописује обавезе организације за узгој којој је одобрено организовање узгоја.
Члан 5. прописује поступање министра након донесеног рјешења којим се одобрава
организација узгоја.
Члан 6. прописује прелазне и завршне одредбе.
V УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА
У сврху спровођења процеса консултација и дефинисања могућих опција, као
полазна основа урађена је идентификација релевантних актера и њихова анализа са
аспекта очекиваног нивоа утицаја и интереса у организацији узгојно-селекцијских
удружења и организација. Правилник је био доступан јавности путем интернет
странице овог министарства, а ради достављања примједби и сугестија. Поред тога у
израду Правилника су биле укључене и релевантне катедре за сточарство оба
пољопривредна факултета.
VI ФИНAНСИJСКA СРEДСTВA
Финансијска средства за спровођење овог правилника Министарство ће
обезбиједити из својих текућих средстава.

