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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  д о н о с и 

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

Члан 1.
Овим правилником прописују 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, шу-

марства 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, обја-

вљује 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 чине његов саставни дио. 

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 12.03.2-330-2765/17
27. јула 2017. године Mинистaр,
Бања Лука Др Стeвo Mирjaнић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Квалитетно приплодне животиње чистих раса
а) Квалитетно приплодна говеда чистих раса

Република Српска 
Босна и Херцеговина

Листа организација за узгој које су одобрене од Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а у складу са 

чланом 34. став 2. Закона 
Верзија (уписати датум у облику: дд. 

мм. гггг.)

1 2 3 4 5 6
Удружење узгајивача 
или организација 

узгоја
Узгојни програм1 Суспензија, повлачење и временска 

ограничења

Назив организа-
ције за узгој (датум 
одобравања, број 
рјешења којим је одо-
брено и контакт)

Назив расе обу-
хваћене узгојним 
програмом и 
приступ подаци-
ма путем интер-
нета2

Географско по-
дручје сваког 
одобреног узгој-
ног програма

Одступања3 Датум одобрења 
узгојног про-
грама
дд. мм. гггг.

Датум повлачења признања организа-
ције за узгој4 
Датум суспензије узгојног програма4

Датум повлачења узгојног програма4

Датум до којега је одобрење узгојног 
програма временски ограничено4




@
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Датум признавања
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б) Квалитетно приплодне свиње чистих раса

Република Српска 
Босна и Херцеговина

Листа организација за узгој које су одобрене од Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а у складу са 

чланом 34. став 2. Закона 

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

1 2 3 4 5 6

Удружење узгајивача 
или организација 

узгоја

Узгојни програм5 Суспензија, повлачење и временска 
ограничења

Назив организа-
ције за узгој (датум 
одобравања, број 
рјешења којим је одо-
брено и контакт)

Назив расе обу-
хваћене узгојним 
програмом и 
приступ подаци-
ма путем интер-
нета6

Географско по-
дручје сваког 
одобреног узгој-
ног програма

Одступања7 Датум одобрења 
узгојног про-
грама
дд. мм. гггг.

Датум повлачења признања организа-
ције за узгој8 
Датум суспензије узгојног програма8 
Датум повлачења узгојног програма8

Датум до којега је одобрење узгојног 
програма временски ограничено8
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в) Квалитетно приплодне овце чистих раса

Република Српска 
Босна и Херцеговина

Листа организација за узгој које су одобрене од Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а у складу са 

чланом 34. став 2. Закона 
Верзија (уписати датум у облику: дд. 

мм. гггг.)

1 2 3 4 5 6

Удружење узгајивача 
или организација 

узгоја
Узгојни програм9 Суспензија, повлачење и временска 

ограничења

Назив организа-
ције за узгој (датум 
одобравања, број 
рјешења којим је одо-
брено и контакт)

Назив расе обу-
хваћене узгојним 
програмом и 
приступ подаци-
ма путем интер-
нета10

Географско по-
дручје сваког 
одобреног узгој-
ног програма

Одступања11 Датум одобрења 
узгојног про-
грама
дд. мм. гггг.

Датум повлачења признања организа-
ције за узгој12 
Датум суспензије узгојног програма 12 
Датум повлачења узгојног програма12

Датум до којега је одобрење узгојног 
програма временски ограничено12
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г) Квалитетно приплодне козе чистих раса

Република Српска 
Босна и Херцеговина

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

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

1 2 3 4 5 6
Удружење узгајивача 
или организација 

узгоја
Узгојни програм13 Суспензија, повлачење и 

временска ограничења

Назив организације за 
узгој (датум одобра-
вања, број рјешења 
којим је одобрено и 
контакт)

Назив расе обу-
хваћене узгојним 
програмом и 
приступ подацима 
путем интернета14

Географско подручје 
сваког одобреног 
узгојног програма

Одступања15 Датум одобрења 
узгојног про-
грама
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
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д) Квалитетно приплодни копитари
Република Српска 

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

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

1 2 3 4 5 6 7
Удружење узгајивача 
или организација 

узгоја
Узгојни програм17 Суспензија, повлачење и 

временска ограничења
Назив организације за 
узгој (датум одобра-
вања, број рјешења 
којим је одобрено и 
контакт)

Назив расе обу-
хваћене узгојним 
програмом и 
приступ подацима 
путем интернета18

Географско 
подручје сва-
ког одобреног 
узгојног про-
грама

Одступање19 Датум 
одобрења 
узгојног 
програма
дд. мм. гггг.

Матична књига20 
Назив организа-
ције за узгој – на-
длежног тијела
Контакт подаци

Датум повлачења при-
знања организације за 
узгој21 
Датум суспензије узгој-
ног програма21 
Датум повлачења узгој-
ног програма21

Датум до којега је одо-
брење узгојног програма 
временски ограничено21
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ПРИЛОГ 2.

Организације за узгој које воде регистре уписаних хибридних свиња

Република Српска 
Босна и Херцеговина

Листа организација за узгој хибридних свиња23 које су одобрене од Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а 

у складу са чланом 34. став 2. Закона 
Верзија (уписати датум у обли-

ку: дд. мм. гггг.)

1 2 3 4 5 6 7

Удружење узгајивача 
или организација 

узгоја
Узгојни програм24 Суспензија, повлачење и вре-

менска ограничења
Назив организације за 
узгој (датум одобра-
вања, број рјешења 
којим је одобрено и 
контакт)

Назив расе или крижанца 
обухваћене узгојним про-
грамом и приступ подацима 
путем интернета25

Географско подручје сва-
ког одобреног узгојног 
програма

Датум одобрења 
узгојног програма
дд. мм. гггг.

Датум повлачења признања ор-
ганизације за узгој26 
Датум суспензије узгојног про-
грама26 
Датум повлачења узгојног про-
грама26

Датум до којег је одобрење 
узгојног програма временски 
ограничено26

Назив расе 
или линија 
чисте расе

Назив кри-
жанца
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1 Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни про-
грам 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,
“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 про-
грама,
“Ц дд. мм. гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног про-
грама,
“Д дд. мм. гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програ-
ма временски ограничено.

5 Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни про-
грам 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 про-
грама,
“Ц дд. мм. гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног про-
грама,
“Д дд. мм. гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програ-
ма временски ограничено.

9 Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни про-
грам 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,
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“Б дд. мм. гггг.” за датум суспензије одобрења узгојног про-
грама,
“Ц дд. мм. гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног про-
грама,
“Д дд. мм. гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програ-
ма временски ограничено.

13 Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни про-
грам 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 про-
грама,
“Ц дд. мм. гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног про-
грама,
“Д дд. мм. гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програ-

ма временски ограничено.
17 Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни про-
грам 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 ограничење 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 / надле-
жно 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 про-
грама,
“Ц дд. мм. гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног про-
грама,
“Д дд. мм. гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програ-
ма 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 узгојена намјер-
ним укрштањем или се користи за намјерно укрштање.
24 Потребно је испунити по један ред у табели за сваки узгојни про-
грам 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 про-
грама,
“Ц дд. мм. гггг.” за датум повлачења одобрења узгојног про-
грама,
“Д дд. мм. гггг.” за датум до када је одобрење узгојног програ-
ма временски ограничено.
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На основу члана 59, а у вези са чл. 39, 42, 48, 55. и 

63. Закона о сјемену пољопривредног биља (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 37/09, 100/11 и 110/16) 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, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ВОЂЕЊУ РЕГИСТАРА ПРОИЗВОЂАЧА, 

ДОРАЂИВАЧА, ПРОМЕТНИКА И УВОЗНИКА СЈЕМЕНА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржина и начин 

вођења Регистра произвођача сјемена пољопривредног 
биља, расада и мицелија, Регистра дорађивача сјеме-
на пољопривредног биља, Регистра за промет сјемена 
пољопривредног биља и расада и Регистра увозника сјеме-
на пољопривредног биља и расада.

Члан 2.
(1) Регистри из члана 1. овог правилника садрже подат-

ке о привредном друштву, другом правном лицу и преду-
зетнику који се бави производњом, дорадом, прометом или 
увозом сјемена пољопривредног биља.

(2) Документи који се подносе уз захтјев за упис у ре-
гистре чине саставни дио регистара до њиховог превођења 
у електронску форму, а послије њиховог превођења у елек-
тронску форму и уношења у регистре документи се трајно 
чувају у складу са прописима којима се уређује архивска 
грађа.

Члан 3.
(1) Регистар произвођача сјемена пољопривредног 

биља, расада и мицелија (у даљем тексту: Регистар про-
извођача) садржи податке о произвођачу сјемена пољопри-
вредног биља (у даљем тексту: произвођач сјемена) и по-
датке о дjелатности производње сјемена:

1) подаци о произвођачу сјемена су:
1. редни број уписа,
2. број и датум рjешења о упису у Регистар пословних 

субјеката, као и шифра претежне дjелатности произвођача 
сјемена,

3. општи подаци о произвођачу сјемена (пословно име, 
сjедиште, адреса, матични број и порески идентификацио-
ни број, број телефона и e-mail),

4. број и датум рjешења о упису у Регистар произвођача 
сјемена пољопривредног биља и рjешења о брисању из Ре-
гистра произвођача сјемена пољопривредног биља,

5. име и презиме, адреса, јединствени матични број за 
предузетника,

6. подаци о одговорном лицу (име и презиме, адреса, 
јединствени матични број, стручна спрема);

2) подаци о дјелатности производње сјемена су:
1. подаци о врсти, категорији и обиму производње,
2. подаци о мјесту производње сјемена за свако мјесто 

производње (катастарска општина, мјесто, број катастар-
ске парцеле, површина, намјена објекта, правни основ ко-
ришћења земљишта),

3. подаци о одговорном лицу за дјелатност производње 
сјемена (име и презиме, адреса, јединствени матични број) и

4. подаци о закљученом уговору о сарадњи (датум 
закључења уговора, уговорне стране, предмет уговора из 
члана 5. став 2. Закона о сјемену пољопривредног биља).

(2) Регистар произвођача садржи и промјене података 
из става 1. овог члана.

Члан 4.
(1) Регистар произвођача садржи податке о произвођа-

чу расада и мицелија (у даљем тексту: произвођач расада 
и мицелија) и податке о дјелатности производње расада и 
мицелија: 

1) подаци о произвођачу расада и мицелија су:
1. редни број уписа,
2. број и датум рјешења о упису у Регистар пословних 

субјеката, као и шифра претежне дјелатности произвођача 
расада и мицелија,
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