Сл. Гласник републике Српске, 76/17

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ПРАВИЛНИК
О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА УЗГОЈ

Бања Лука, јун 2017. године

Сл. Гласник републике Српске, 76/17

На основу члана 34. став 2. 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 ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА УЗГОЈ
Члан 1.
Овим правилником прописује се облик, садржај и начин вођења Регистра
организација за узгој квалитетно приплодних и хибридних животиња (у даљем тексту:
Регистар).
Члан 2.
(1) Организација за узгој из члана 1. овог правилника уписује се у Регистар након
што министар пољопривреде, шумарства и водопривреде донесе рјешење о
одобравању организације за узгој у складу са Законом о сточарству.
(2) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у писаном и
електронском облику води Регистар, објављује га на својој интернет страници и
ажурира на мјесечном нивоу.
Члан 3.
(1) Регистар се води за двије категорије гајених животиња, и то: квалитетно
приплодне животиње чистих раса (говеда, овце, козе, свиње и копитари) и
хибридне животиње (свиње).
(2) Облик и садржај Регистра прописани су у прилозима 1. и 2. овог правилника,
који чини његов саставни дио.
Члан 4.
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 1.
Квалитетно приплодне животиње чистих раса
а) Квалитетно приплодна говеда чистих раса
Република
Српска
Босна и
Херцеговина
1

Листа организација за узгој које су одобрене од Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а у
складу са чланом 34. став 2. Закона

2

Удружење
узгајивача или
организација
узгоја
Назив
организације за
узгој (датум
одобравања,
број рјешења
којим је
одобрено и
контакт)

3

4

Верзија
(уписати датум у
облику:
дд.мм.гггг.)

5

6
Суспензија,
повлачење и
временска
ограничења

Узгојни програм1

Назив расе
обухваћене
узгојним
програмом и
приступ
подацима
путем
интернета2

Географско
подручје
сваког
одобреног
узгојног
програма

Одступања3

Датум
одобрења
узгојног
програма
дд.мм.гггг.

Датум повлачења
признања
организације за
узгој4
Датум суспензије
узгојног програма
4

Датум повлачења
узгојног
програма4
Датум до којега је
одобрење узгојног
програма
временски
ограничено4




@
www
Датум
признавања
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б) Квалитетно приплодне свиње чистих раса
Република
Српска
Босна и
Херцеговина
1

Листа организација за узгој које су одобрене од Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а у
складу са чланом 34. став 2. Закона

2

Удружење
узгајивача или
организација
узгоја
Назив
организације за
узгој (датум
одобравања,
број рјешења
којим је
одобрено и
контакт)

3

4

Верзија
(уписати датум у
облику:
дд.мм.гггг.)

5

6
Суспензија,
повлачење и
временска
ограничења

Узгојни програм5

Назив расе
обухваћене
узгојним
програмом и
приступ
подацима
путем
интернета6

Географско
подручје
сваког
одобреног
узгојног
програма

Одступања7

Датум
одобрења
узгојног
програма
дд.мм.гггг.

Датум повлачења
признања
организације за
узгој8
Датум суспензије
узгојног програма
8

Датум повлачења
узгојног
програма8
Датум до којега је
одобрење узгојног
програма
временски
ограничено8




@
www
Датум
признавања
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в) Квалитетно приплодне овце чистих раса
Република
Српска
Босна и
Херцеговина
1

Листа организација за узгој које су одобрене од Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а у
складу са чланом 34. став 2. Закона

2

Удружење
узгајивача или
организација
узгоја
Назив
организације за
узгој (датум
одобравања,
број рјешења
којим је
одобрено и
контакт)

3

4

Верзија
(уписати датум у
облику:
дд.мм.гггг.)

5

6
Суспензија,
повлачење и
временска
ограничења

Узгојни програм9

Назив расе
обухваћене
узгојним
програмом и
приступ
подацима
путем
интернета10

Географско
подручје
сваког
одобреног
узгојног
програма

Одступања11

Датум
одобрења
узгојног
програма
дд.мм.гггг.

Датум повлачења
признања
организације за
узгој12
Датум суспензије
узгојног програма
12

Датум повлачења
узгојног
програма12
Датум до којега је
одобрење узгојног
програма
временски
ограничено12




@
www
Датум
признавања
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г) Квалитетно приплодне козе чистих раса
Република
Српска
Босна и
Херцеговина
1

Листа организација за узгој које су одобрене од Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а у
складу са чланом 34. став 2. Закона

2

Удружење
узгајивача или
организација
узгоја
Назив
организације за
узгој (датум
одобравања,
број рјешења
којим је
одобрено и
контакт)

3

4

5

Географско
подручје
сваког
одобреног
узгојног
програма

Одступања15

(уписати датум у
облику:
дд.мм.гггг.)
6
Суспензија,
повлачење и
временска
ограничења

Узгојни програм13

Назив расе
обухваћене
узгојним
програмом и
приступ
подацима
путем
интернета14

Верзија

Датум
одобрења
узгојног
програма
дд.мм.гггг.

Датум повлачења
признања
организације за
узгој16
Датум суспензије
узгојног
програма16
Датум повлачења
узгојног
програма16
Датум до којега је
одобрење узгојног
програма
временски
ограничено16




@
www
Датум
признавања
Датум
признавања
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д) Квалитетно приплодни копитари
Република
Српска
Босна и
Херцеговина
1

Листа организација за узгој које су одобрене од Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а у складу са
чланом 34. став 2. Закона

2

3

Удружење
узгајивача
или
организација
узгоја
Назив
организације
за узгој
(датум
одобравања,
број рјешења
којим је
одобрено и
контакт)

4

5

6

Географско
подручје
сваког
одобреног
узгојног
програма

Одступање19

(уписати датум
у облику:
дд.мм.гггг.)
7
Суспензија,
повлачење и
временска
ограничења

Узгојни програм17

Назив расе
обухваћене
узгојним
програмом и
приступ
подацима
путем
интернета18

Верзија

Датум
одобрења
узгојног
програма
дд.мм.гггг
.

Матична
књига20
Назив
организације за
узгој –
надлежниг
тијела
Контакт подаци

Датум
повлачења
признања
организације за
узгој21
Датум
суспензије
узгојног
програма21
Датум
повлачења
узгојног
програма21
Датум до којега
је одобрење
узгојног
програма
временски
ограничено21




@
www




@
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UELN22
Датум
признавања

UELN22
Датум
признавања
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ПРИЛОГ 2.
Организације за узгој који воде регистре уписаних хибридних свиња
Република
Српска
Босна и
Херцеговин
а
1

Листа организација за узгој хибридних свиња23 које су одобрене
од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске, а у складу са чланом 34. став 2. Закона

2

3

Удружење
узгајивача
или
организациј
а узгоја
Назив
организациј
е за узгој
(датум
одобравања
, број
рјешења
којим је
одобрено и
контакт)

4

5

Географско
подручје сваког
одобреног
узгојног
програма

(уписати датум у
облику: дд.мм.гггг.)

6

7
Суспензија,
повлачење и
временска
ограничења

Узгојни програм24

Назив расе или
крижанца обухваћене
узгојним програмом и
приступ подацима
путем интернета25

Верзија

Датум одобрења
узгојног програма
дд.мм.гггг.

Датум повлачења
признања
организације за
узгој26
Датум суспензије
узгојног програма26
Датум повлачења
узгојног програма26

Насив
расе или
линија
чисте расе

Назив
крижанца

Датум до којег је
одобрење узгојног
програма временски
ограничено26




@
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Датум
признавања

Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни програм који спроводи
предметна организација за узгој.
2
Ако постоји
3
Ако је примјењиво, навести једно од сљедећих одступања:
„1” стварање нове расе;
„2” обнова расе;
1
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„3” унапређивање потомства животиња уписаних у додатним дијеловима уз главни дио
матичне књиге;
„4” за узгојни програм који се спроводи за угрожену расу.
4
Према потреби уписати сљедеће информације:
„А дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења организације за узгој;
„Б дд.мм.гггг.” за датум суспензије одобрења узгојног програма;
„Ц дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног програма;
„Д дд.мм.гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програма временски ограничено.
5
Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни програм који спроводи
предметна организација за узгој.
6
Ако постоји.
7
Ако је примјењиво, навести једно од сљедећих одступања:
„1” стварање нове расе;
„2” обнова расе;
„3” унапређивање потомства животиња уписаних у додатним дијеловима уз главни дио
матичне књиге;
„4” за узгојни програм који се спроводи за угрожену расу.
8
Према потреби уписати сљедеће информације:
„А дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења организације за узгој;
„Б дд.мм.гггг.” за датум суспензије одобрења узгојног програма;
„Ц дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног програма;
„Д дд.мм.гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програма временски ограничено.
9
Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни програм који спроводи
предметна организација за узгој.
10
Ако постоји.
11
Ако је примјењиво, навести једно од сљедећих одступања:
„1”стварање нове расе;
„2” обнова расе;
„3” унапређивање потомства животиња уписаних у додатним дијеловима уз главни дио
матичне књиге;
„4” за узгојни програм који се спроводи за угрожену расу.
12
Према потреби уписати сљедеће информације:
„А дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења организације за узгој;
„Б дд.мм.гггг.” за датум суспензије одобрења узгојног програма;
„Ц дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног програма;
„Д дд.мм.гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програма временски ограничено.
13
Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни програм који спроводи
предметна организација за узгој.
14
Ако постоји.
15
Ако је примјењиво, навести једно од сљедећих одступања:
„1” стварање нове расе;
„2” обнова расе;
„3” унапређивање потомства животиња уписаних у додатним дијеловима уз главни дио
матичне књиге;
„4” за узгојни програм који се спроводи за угрожену расу.
16
Према потреби уписати сљедеће информације:
„А дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења организације за узгој;
„Б дд.мм.гггг.” за датум суспензије одобрења узгојног програма;
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„Ц дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног програма;
„Д дд.мм.гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програма временски ограничено.
17
Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни програм који спроводи
предметна организација за узгој.
18
Ако постоји.
19
Ако је примјењиво, навести једно од сљедећих одступања:
„1” стварање нове расе;
„2” обнова расе;
„3” за узгојни програм који се спроводи за угрожену расу;
„4” забрана или органичење сакупљања сјемена за вјештачко осјемењавање и/или
сакупљање јајних ћелија за производњу ембриона или сакупљање ембриона за њихов
пренос.
20
Навести ако матичну књигу води организација за узгој/надлежно тијело које организација за
узгој/надлежно тијело наведено у колони 1.
21
Према потреби уписати сљедеће информације:
„А дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења организације за узгој;
„Б дд.мм.гггг.” за датум суспензије одобрења узгојног програма;
„Ц дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног програма;
„Д дд.мм.гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програма временски ограничено.
22
Уписати одговарајућу троцифрену ознаку земље и одговарајућу троцифрену ознаку базе
података.
23
„Квалитетно приплодна хибридна свиња“ значи животиња врсте свиња која је уписана у
узгојни регистар, а која је узгојене намјерним укрштањем или се користи за намјерно
укрштање:
24
Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни програм који спроводи
предметна организација за узгој.
25
Ако постоји.
26
Према потреби уписати сљедеће информације:
„А дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења организације за узгој;
„Б дд.мм.гггг.” за датум суспензије одобрења узгојног програма;
„Ц дд.мм.гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног програма;
„Д дд.мм.гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програма временски ограничено.

Сл. Гласник републике Српске, 76/17

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
I ПРАВНИ OСНOВ
Прaвни oснoв зa дoнoшeњe овог правилника садржан је у члану 34. стaв 2. 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 34. стaв 2. Зaкoнa o стoчaрству прописано је да ће министар правилником
прописати облик, садржај и начин вођења регистра организација за узгој квалитетно
приплодних животиња чистих раса и хибридних свиња узгој.
III УСКЛAЂEНOСT СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
IV OБРAЗЛOЖEЊE ПРEДЛOЖEНИХ РJEШEЊA
Члaн 1. прописује основне одредбе.
Члaн 2. упис у регистар и вођење регистра.
Члан 3. прописује садржај регистра.
Члан 4. 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.

