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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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3. општи подаци о произвођачу расада и мицелија 

(пословно име, сједиште, адреса, матични број и порески 
идентификациони број, број телефона и мејл адреса),

4. број и датум рјешења о упису у Регистар произвођача 
расада и мицелија и рјешење о брисању из Регистра про-
извођача расада и мицелија,

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

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

2) подаци о дјелатности производње расада и мицелија:
1. подаци о врсти и обиму производње,
2. подаци о мјесту производње (катастарска општина, 

мјесто, број катастарске парцеле, површина, намјена објек-
та, правни основ коришћења земљишта),

3. подаци о одговорном лицу за дјелатност производње 
расада и мицелија (име, презиме, адреса, јединствени ма-
тични број) и

4. подаци о закљученом уговору о сарадњи.
(2) Регистар садржи и промјене података из става 1. 

овог члана. 

Члан 5.
(1) Регистар дорађивача сјемена пољопривредног биља 

(у даљем тексту: Регистар дорађивача) садржи податке о 
дорађивачу сјемена пољопривредног биља (у даљем тексту: 
дорађивач сјемена) и податке о дjелатности дораде сјемена: 

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

субјеката, као и шифра претежне дjелатности дорађивача 
сјемена,

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

4. број и датум рjешења о упису у Регистар дорађивача 
сјемена пољопривредног биља и рjешења о брисању из Ре-
гистра дорађивача 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 дораде сјемена су:
1. подаци о врсти и обиму сјемена за дораду, сортама и 

категоријама и отпаду који је настао дорадом сјемена,
2. подаци о мјесту дораде сјемена, односно складиш-

ном простору за смјештај и чување натуралног сјемена, до-
рађеног сјемена по врстама,

3. подаци о одговорном лицу за дјелатност дораде сје-
мена (име и презиме, адреса, јединствени матични број) и

4. подаци о уређајима и опреми за досушивање, пре-
чишћавање, селектовање, паковање, затварање и пломби-
рање амбалаже у зависности од врсте сјемена које се до-
рађује.

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

Члан 6.
(1) Регистар за промет сјемена пољопривредног биља 

и расада (у даљем тексту: Регистар прометника) садржи 
податке о прометнику сјемена пољопривредног биља (у 
даљем тексту: прометник сјемена) и податке о дjелатности 
промета сјемена пољопривредног биља (у даљем тексту: 
промет сјемена): 

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

субјеката, као и шифра претежне дjелатности прометника 
сјемена,

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

4. број и датум рjешења о упису у Регистар прометника 
сјемена пољопривредног биља и рjешења о брисању из Ре-
гистра прометника 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 промета сјемена садрже:
1. врста промета (промет на мало, односно промет на 

велико),
2. подаци о сваком продајном мјесту сјемена у складу са 

прописима којима се уређују услови који обезбјеђују очу-
вање квалитета сјемена у продајном објекту и

3. подаци о одговорном лицу за дјелатност промета сје-
мена (име и презиме, адреса, јединствени матични број) и 
подаци о стручној спреми запосленог лица на сваком про-
дајном мјесту.

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

Члан 7.
(1) Регистар прометника садржи податке о прометнику 

расада (у даљем тексту: прометник расада) и податке о дје-
латности промета расада: 

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

субјеката, као и шифра претежне дјелатности прометника 
расада,

3. општи подаци о прометнику расада (пословно име, 
сједиште, адреса, матични број и порески идентификацио-
ни број, број телефона и мејл адреса),

4. број и датум рјешења о упису у Регистар прометника 
расада и рјешење о брисању из Регистра прометника ра-
сада,

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

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

2) подаци о дјелатности промета расада садрже:
1. врста промета (промет на мало или промет на вели-

ко),
2. подаци о сваком продајном мјесту расада и
3. подаци о одговорном лицу за дјелатност промета 

расада (име и презиме, адреса, јединствени матични број, 
стручна спрема). 

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

Члан 8.
(1) Регистар увозника сјемена пољопривредног биља и 

расада (у даљем тексту: Регистар увозника) садржи:
1) подаци о увознику сјемена, расада и мицелија:
1. редни број уписа,
2. број и датум рjешења о упису у Регистар пословних 

субјеката, као и шифра претежне дjелатности увозника сје-
мена,

3. општи подаци о увознику сјемена (пословно име, сjе-
диште, адреса, матични број и порески идентификациони 
број, број телефона и мејл адреса),

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

5. подаци о одговорном лицу (име и презиме, адреса, 
јединствени матични број, стручна спрема);
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2) подаци о складишту / складишту под царинским над-
зором (број складишта, мјесто, адреса, телефон);

3) подаци о одговорном лицу за дјелатност увоза сје-
мена (име и презиме, адреса, јединствени матични број, 
стручна спрема) и

4) подаци о биљној врсти сјемена, односно подаци о ра-
саду или мицелијама које се увозе.

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

Члан 9.
Произвођач, дорађивач, прометник и увозник сјемена, 

расада и мицелија треба да пријаве сваку промјену пода-
така Министарству пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде (у даљем тексту: Министарство) у року од 15 дана од 
дана настале промјене.

Члан 10. 
(1) Податке, који у складу са чл. 3, 4, 5. и 6. овог правил-

ника чине садржину регистара из члана 1. овог правилника, 
Министарство уписује на основу захтјева, који се налазе у 
прилозима 1, 2, 3, 4. и 5. овог правилника, који чине његов 
саставни дио.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана произвођач, дорађи-
вач, прометник и увозник сјемена прилажу сљедећу доку-
ментацију:

1) копију рјешења о упису у Регистар пословних 
субјеката (за правна лица - копију рјешења из суда, а за 
предузетнике - рјешење органа јединице локалне само-
управе),

2) за одговорно стручно лице запослено на неодређено 
вријеме - копију пријавног обрасца из Пореске управе, ко-
пију дипломе и уговор о раду на неодређено вријеме и

3) копију уплатнице за уплаћену таксу у складу са про-
писом којим се уређује област административних такса за 
издавање рјешења о упису у регистре.

Члан 11.
Изузетно од члана 10. овог правилника, у Регистар про-

извођача расада и мицелија уписују се произвођачи који 
прилажу сљедећу документацију: 

1) копију рјешења о упису у Регистар пословних 
субјеката (за правна лица - копију рјешења из суда, а за 
предузетнике - рјешење органа јединице локалне само-
управе),

2) за одговорно стручно лице - копију пријавног обра-
сца из Пореске управе, копију дипломе или увјерења о 
оспособљености за производњу расада поврћа и цвијећа и 
уговор о раду на неодређено вријеме и

3) копију уплатнице за уплаћену таксу у складу са про-
писом којим се уређује област административних такса за 
издавање рјешења о упису у регистре.

Члан 12.
Регистри из члана 1. овог правилника воде се у Ми-

нистарству у електронској форми као јединствена база по-
датака.

Члан 13. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о вођењу регистара произвођача, дорађивача, 
прометника и увозника сјемена пољопривредног биља 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 120/10, 32/13 
и 12/15).

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-2522-2/17
31. јула 2017. године Министар,
Бањалука  Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

     Подносилац Захтјева РЕПУБЛИКА СРПСКА
(меморандум или печат) МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
 ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

На основу члана 6. став 1, члана 49. став 1. и члана 58. став 1. 
Закона о сјемену пољопривредног биља (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 37/09, 100/11 и 110/16), подносим Захтјев за:
□ Упис у Регистар произвођача сјемена пољопривредног биља 
□ Промjену података у Регистру произвођача сјемена пољопри-
вредног биља 
□ Брисање из Регистра произвођача сјемена пољопривредног биља

I - ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ
1. Назив и сједиште: ______________________________________
2. Адреса:  ______________________________________________
3. Матични број: _____________________, ПИБ: ________________
4. Факс: ____________, тел.: __________, e-mail: ________________
5. Број и датум рjешења о упису у Регистар пословних субјеката:__
6. ЈИБ: __________________________________________________
7. Претежна дjелатност и шифра: ___________________________
8. Име и презиме, адреса, јединствени матични број (ЈМБ) за пре-
дузетника: _______________________________________________
9. Подаци о одговорном лицу:
Име и презиме: ___________________________________________
адреса: __________________________________________________
ЈМБ: _________________________, e-mail:____________________
тел.: ___________________, факс: ___________________________
стручна спрема: __________________________________________

II - ПОДАЦИ О ДJЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ СЈЕМЕНА
1. Подаци о одговорном лицу за производњу:
Име и презиме:____________________________________________
адреса:___________________________________________________
ЈМБ:___________________________, тел.: _____________________
стручна спрема, смjер и радно искуство: ______________________
________________________________________________________
2. Биљна врста и категорија сјемена која се производи:__________
________________________________________________________

3. Подаци о мjесту производње:
а) Земљиште за производњу

Ред.
бр. Општина Мjесто

Катастарска
општина 
и број к.ч.

Површина

(ha)

Правни 
основ

коришће-
ња

(власни-
штвo

или 
закуп)

б) Објекти које посједује за смјештај и чување сјемена (скла-
дишта) у власништву или закупу

Ред.
бр.

Мјесто и 
адреса 
објекта

Намјена
објекта

Површи-
на

(m²)

Правни основ
коришћења

(власништвo 
или
закуп)

Датум подношења Захтјева:
          М. П. (Потпис одговорног лица)
   _______________________
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ПРИЛОГ 2.

 Подносилац Захтјева РЕПУБЛИКА СРПСКА
(меморандум или печат) МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
 ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА РАСАДА 

И МИЦЕЛИЈА
На основу чл. 48, 49. и 57. Закона о сјемену пољопривредног 

биља (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/09, 100/11 и 
110/16), подносим Захтјев за:
□ Упис у Регистар произвођача □ Промjену података у Регистру 
произвођача 
□ Брисање из Регистра произвођача

I - ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ
1. Назив и сједиште: ______________________________________
2. Адреса: _______________________________________________
3. Матични број:_____________________, ПИБ: ________________
4. Факс: ______________, тел.: ___________, e-mail: ____________
5. Број и датум рjешења о упису у Регистар пословних субјеката:__
6. ЈИБ: __________________________________________________
7. Претежна дjелатност и шифра: ___________________________
8. Име и презиме, адреса, јединствени матични број (ЈМБ) за пре-
дузетника: _______________________________________________
________________________________________________________
9. Подаци о одговорном лицу:
Име и презиме: ___________________________________________
адреса: __________________________________________________
ЈМБ: _______________________, e-mail: ______________________
тел.: __________________________, факс: ____________________
стручна спрема: __________________________________________

II - ПОДАЦИ О ДJЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ РАСАДА И 
МИЦЕЛИЈА

1. Подаци о одговорном лицу за производњу:
Име и презиме:____________________________________________
адреса:___________________________________________________
ЈМБ:_________________________, тел.: ______________________
стручна спрема, смjер и радно искуство: ______________________
________________________________________________________
2. Биљна врста расада који се производи:_______________________
________________________________________________________

3. Подаци о мjесту производње:
а) Земљиште за производњу:

Ред.
бр. Општина Мjесто

Катастарска
општина и 
број к. ч.

Површина
(ha)

Правни 
основ ко-
ришћења 

(власништвo 
или закуп)

б) Објекти које посједује за смјештај, односно за производњу 
расада (у власништву или закупу):

Ред.
бр.

Мјесто 
и адреса 
објекта

Намјена
објекта

Површина
(m2)

Правни основ ко-
ришћења (власни-
штвo или закуп)

Датум подношења Захтјева:
          М. П. (Потпис одговорног лица)
   _______________________
 ПРИЛОГ 3.
 Подносилац Захтјева РЕПУБЛИКА СРПСКА
(меморандум или печат) МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
 ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ДОРАЂИВАЧА СЈЕМЕНА-
ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

На основу члана 20. став 1. Закона о сјемену пољопривредног 
биља (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/09, 100/11 и 
110/16), подносим Захтјев за:
□ Упис у Регистар дорађивача сјемена □ Промjену података у Ре-
гистру дорађивача

□ Брисање из Регистра дорађивача 

I - ПОДАЦИ О ДОРАЂИВАЧУ
1. Назив и сједиште: ______________________________________
2. Адреса:  _______________________________________________
3. Матични број: _____________________, ПИБ: _______________
4. Факс: ______________, тел.:__________, e-mail:_______________
5. Број и датум рjешења о упису у Регистар пословних субјеката:__
6. ЈИБ: __________________________________________________
7. Претежна дjелатност и шифра: ___________________________
8. Име и презиме, адреса, јединствени матични број (ЈМБ) преду-
зетника:_________________________________________________
9. Подаци о одговорном лицу:
Име и презиме:___________________________________________
адреса: __________________________________________________
ЈМБ:___________________, e-mail:___________________________
тел.:__________________________, факс: _____________________
стручна спрема:___________________________________________

II - ПОДАЦИ О ДJЕЛАТНОСТИ ДОРАДЕ СЈЕМЕНА
1. Подаци о одговорном лицу за дораду:

Име и презиме:____________________________________________
адреса:___________________________________________________
ЈМБ:___________________________, тел.: _____________________
стручна спрема, смjер и радно искуство:_______________________
2. Биљна врста и категорија сјемена које се дорађује и отпад који је 
настао дорадом: __________________________________________
________________________________________________________

3. Подаци о објектима за смјештај, чување и дораду (скла-
дишта) и уређајима и опреми за дораду натуралног сјемена:

Ред.
бр.

Мјесто 
и адреса 
објекта

Намјена
објекта

Површина
(m2)

Уређаји и опрема за 
дораду

Датум подношења Захтјева:
          М. П. (Потпис одговорног лица)
   _______________________

ПРИЛОГ 4.
Подносилац Захтјева РЕПУБЛИКА СРПСКА
(меморандум или печат) МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
 ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРОМЕТНИКА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

На основу члана 39. Закона о сјемену пољопривредног биља 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 37/09, 100/11 и 
110/16), подносим Захтјев за:
□ Упис у Регистар прометника сјемена □ Промjену података у 
Регистру прометника сјемена □ Брисање из Регистра прометника 
сјемена

I - ПОДАЦИ О ПРОМЕТНИКУ
1. Назив и сједиште: _______________________________________
2. Адреса:  _______________________________________________
3. Матични број: _________________, ПИБ: ____________________
4. Факс: _____________, тел.:_____________, e-mail:_____________
5. Број и датум рjешења о упису у Регистар пословних субјеката: _
6. ЈИБ: __________________________________________________
7. Претежна дjелатност и шифра: ____________________________
8. Име и презиме, адреса, јединствени матични број (ЈМБ) за пре-
дузетника: _______________________________________________
________________________________________________________
9. Подаци о одговорном лицу:
Име и презиме: ___________________________________________
адреса: __________________________________________________
ЈМБ: ______________________, e-mail: _______________________
тел.: _____________________, факс: _________________________
стручна спрема: __________________________________________
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II - ПОДАЦИ О ПРОДАЈНОМ МЈЕСТУ
□ Промет на мало □ Промет на велико

1. Подаци о одговорном  лицу за промет сјемена:
Име и презиме:____________________________________________
aдреса:___________________________________________________
ЈМБ:_________________________, тел.: ______________________
стручна спрема, смjер и радно искуство: ______________________
________________________________________________________

2. Подаци о објектима за смјештај, чување и промет сјемена:

Ред.
бр.

Назив 
про-
дајног 
– скла-
дишног 
објекта

Мје-
сто

Адре-
са

Оп-
штина Тел.

Повр-
шина 
објек-
та

(m2)

Правни 
основ ко-
ришћења
(власни-
штвo 
или
закуп) 

Датум подношења Захтјева:
  М. П. (Потпис одговорног лица)
   _______________________

ПРИЛОГ 5.
Подносилац Захтјева РЕПУБЛИКА СРПСКА
(меморандум или печат) МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
 ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРОМЕТНИКА РАСАДА 
И МИЦЕЛИЈА

На основу чл. 55. и 62. Закона о сјемену пољопривредног 
биља (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/09, 100/11 и 
110/16), подносим Захтјев за:
□ Упис у Регистар прометника расада □ Промjену података у Реги-
стру прометника расада □ Брисање из Регистра прометника расада

I - ПОДАЦИ О ПРОМЕТНИКУ
1. Назив и сједиште: _______________________________________
2. Адреса:  _______________________________________________
3. Матични број: ____________________, ПИБ: _________________
4. Факс: ______________, тел.:__________, e-mail:_______________
5. Број и датум рjешења о упису у Регистар пословних субјеката: _
6. ЈИБ: __________________________________________________
7. Претежна дjелатност и шифра: ____________________________
8. Име и презиме, адреса, јединствени матични број (ЈМБ) за преду-
зетника:__________________________________________________
9. Подаци о одговорном лицу:
Име и презиме: ___________________________________________
адреса: __________________________________________________
ЈМБ: __________________________, e-mail: ___________________
тел.: ___________________, факс: ____________________________
стручна спрема: __________________________________________

II  - ПОДАЦИ О ПРОДАЈНОМ МЈЕСТУ
□ Промет на мало □ Промет на велико
1. Подаци о одговорном  лицу за промет расада:
Име и презиме:___________________________________________
aдреса:___________________________________________________
ЈМБ:_________________________, тел.: ______________________
стручна спрема, смjер и радно искуство: ______________________
________________________________________________________
2. Подаци о објектима за смјештај, чување и промет расада

Ред.
бр.

Назив 
продај-
ног 

– скла-
дишног 
објекта

Мје-
сто Адреса Општи-

на Тел.
Повр-
шина 
објекта

(m2)

Правни 
основ ко-
ришћења
(власни-
штвo или 
закуп) 

Датум подношења Захтјева:
          М. П. (Потпис одговорног лица)
   _______________________

ПРИЛОГ 6.

Подносилац Захтјева РЕПУБЛИКА СРПСКА
(меморандум или печат) МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
 ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР УВОЗНИКА СЈЕМЕНА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА, РАСАДА И МИЦЕЛИЈА
На основу чл. 42, 53. и 63. Закона о сјемену пољопривредног 

биља (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/09, 100/11 и 
110/16), подносим Захтјев за:

□ Упис у Регистар увозника сјемена, расада и мицелија 
□ Промjену података у Регистру увозника сјемена, расада и 

мицелија
□ Брисање из Регистра увозника сјемена, расада и мицелија
I - ПОДАЦИ О УВОЗНИКУ

1. Назив и сједиште: _______________________________________
2. Адреса:  _______________________________________________
3. Матични број: ___________________, ПИБ: __________________
4. Факс: ____________, тел.:___________, e-mail: ________________
5. Број и датум рjешења о упису у Регистар пословних субјеката: _
6. ЈИБ: __________________________________________________
7. Претежна дjелатност и шифра: _____________________________
8. Подаци о одговорном лицу:
Име и презиме: ___________________________________________
адреса: __________________________________________________
ЈМБ: ______________________, e-mail: _______________________
тел.: __________________________, факс: ____________________
стручна спрема: __________________________________________

II - ПОДАЦИ О ДJЕЛАТНОСТИ УВОЗА 
1. Подаци о одговорном лицу за увоз сјемена:
Име и презиме:____________________________________________
адреса:___________________________________________________
ЈМБ:__________________________, тел.: ______________________
стручна спрема, смjер и радно искуство: ______________________
________________________________________________________

2. Биљна врста и категорија сјемена, односно расад или мицелије 
који се увозе:_____________________________________________

3. Подаци о складишту за смјештај и чување сјемена

Ред.
бр.

Назив 
скла-
дишта
/ скла-
дишта 
под ца-
ринским 
надзором

Мје-
сто

Адре-
са

Општи-
на Тел.

Повр-
шина 
скла-
дишта
(m2)

Правни 
основ ко-
ришћења 
(власни-
штвo или 
закуп) 

Датум подношења Захтјева:
          М. П. (Потпис одговорног лица)
   _______________________

1354
На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обе-

збјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање разво-
ја пољопривреде и села (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о 
пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 
и 57/16), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и 


	1351 Правилник о начину и условима за одобравањеорганизација за узгој ................................................. 4



