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V
Задужује се Министарство за избјеглице и расељена 

лица Републике Српске да са корисницима ових станова 
закључи уговор о закупу у складу са Законом о приватиза-
цији државних станова.

VI
Задужује се Републичка дирекција за обнову и изград-

њу да, у име Републике Српске као продавца, спроведе по-
ступак откупа станова у својини Републике Српске наведе-
них у тачки IV ове одлуке и изврши овјеравања уговора о 
откупу станова у складу са одредбама Закона о приватиза-
цији државних станова.

VII
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство за 

избјеглице и расељена лица Републике Српске и Републич-
ка дирекција за обнову и изградњу.

VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1899/17 Предсједница
27. јула 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу тачке VIII подтачка 2. Одлуке о прихватању 

задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међу-
народној банци за обнову и развој по Пројекту подршке 
запошљавања, број: 02/1-021-755/17, од 6.7.2017. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 67/17), и на 
основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 135. сједници, одржаној 27.7.2017. 
године,  д о н o с и

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ПРОЈЕКТОМ 

I
Овом одлуком формира се Јединица за управљање 

Пројектом подршке запошљавању (у даљем тексту: Проје-
кат).

II
Задатак Јединице за управљање Пројектом je да посред-

ством Министарства рада и борачко-инвалидске заштите 
реализује Пројекат, односно да врши координацију, мони-
торинг и евалуацију, финансијско управљање и набавку у 
оквиру Пројекта и извјештавање о реализацији Пројекта.

III
У Јединицу за имплементацију Пројекта именују се:
1. Чедо Ковачевић - координатор Пројекта,
2. Гордана Латиновић - члан,
3. Гордана Бјелајац - члан,
4. Јадранко Роквић - члан, 
5. Здравко Грубач - члан.

IV
Чланови Јединице за управљање Пројектом немају нак-

наду за свој рад.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1908/17 Предсједница
27. јула 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 32. став 3. Закона о сточарству (“Слу-

жбени 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 НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА УЗГОЈ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се начин и услови за одо-

бравање организација за узгој квалитетно приплодних 
животиња, у које спадају узгајивачи, призната удружења 
узгајивача, узгајивачке организације, репроцентри и узгој-
ни репроцентри (у даљем тексту: организације за узгој). 

Члан 2.
(1) Организације за узгој подносе Министарству по-

љопривреде, 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 чла-
на достављају сљедећу документацију: 

1) назив и адресу подносиоца захтјева,
2) име, презиме и адресу одговорног лица,
3) име, презиме и адресу лица одговорног за спро-

вођење узгојног програма,
4) податке о планираној врсти, раси и броју квалитет-

но приплодних животиња које су укључене у спровођење 
узгојног програма, 

5) списак узгајивача при оснивању, односно листу чла-
нова удружења, осим за привредна друштва – узгајиваче 
хибридних свиња, 

6) узгојни програм из којег су видљив узгојни циљ, 
узгојне методе, величина популације на којој се он спро-
води, начин испитивања особина гајених животиња и гео-
графско подручје на које се узгојни програм односи и

7) доказ о запосленим лицима одговарајуће стручне 
спреме (дипломирани инжењер пољопривреде – смјер сто-
чарство или општи смјер).

(3) Образац захтјева налази се у Прилогу овог правил-
ника, који чини његов саставни дио.

Члан 3.
О поднесеном захтјеву министар пољопривреде, шу-

марства и водопривреде (у даљем тексту: министар) доноси 
рјешење којим се организацији за узгој одобрава организо-
вање узгоја.  

Члан 4.
(1) Организација за узгој којој је издато рјешење којим 

се одобрава организовање узгоја из члана 3. овог правилни-
ка, најкасније до краја првог квартала текуће године, доста-
вља 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 обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.2-330-2962/17
9. августа 2017. године Mинистaр,
Бањалука Др Стeвo Mирjaнић, с.р.
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Образац захтјева 

Назив подносиоца:  
Датум подношења пријаве:  
ЈИБ:  
Сједиште подносиоца захтјева:  
Име и презиме одговорног лица подносиоца:  
Контакт телефон:  
E-mail адреса:  
Име, 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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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




@
www 
Датум признавања
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