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СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

Temeljem članka 6. stavak 3. Zakona o stočarstvu
("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), federalni
ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, NAČINU VOĐENJA REGISTRA I
OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS UZGAJIVAČA
UZGOJNO VALJANIH ŽIVOTINJA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, način vođenja registara uzgajivača uzgojno valjanih životinja, kao i obrazac
prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na fizičke i pravne
osobe.
Članak 2.
(1) Za primjenu ovoga Pravilnika, pored definicija u važećim
propisima iz oblasti stočarstva, koriste se sljedeći
pojmovi:
1. Kantonalni registar uzgajivača uzgojno valjanih životinja (u daljnjem tekstu: Kantonalni registar) vodi
se u kantonalnoj uzgojno selekcijskoj službi;
2. Središnji registar uzgajivača uzgojno valjanih
životinja (u daljnjem tekstu: Središnji registar) vodi
se u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno
ministarstvo);
3. Registar ergela je poseban registar u koji se upisuju
ergele kao posebne jedinice u konjogojstvu, i vodi se
u Federalnom ministarstvu.
Članak 3.
(1) Kantonalne registre, Središnji registar i Registar ergela
vodi osoba ovlaštena za vođenje registra, koju pismeno
ovlasti rukovoditelj organa uprave ili rukovoditelj upravne
organizacije.
(2) Izgled i sadržaj registara iz stavka 1. ovog članka propisan
je Obrascima br. 1, 2. i 3. koji se nalaze u prilogu ovoga
Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
(3) Registri se vode u elektronskom obliku.
II. PRIJAVA I UPIS
Članak 4.
(1) U Kantonalni registar i Središnji registar upisuju se
pravne i fizičke osobe prema vrsti životinja koje se
uzgajaju na temelju prijave.
(2) Prijavu za upis u Kantonalni registar, uzgajivač podnosi
kantonalnoj uzgojno selekcijskoj službi.
(3) Prijava iz stavka 1. ovoga članka propisana je na obrascu
broj 4. koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini
njegov sastavni dio.
(4) Uz prijavu se prilaže Potvrda kojom se dokazuje da
uzgajivač ima odgovarajuća grla upisana u matičnu knjigu
i grla upisana u uzgojni registar, te da su osigurani uvjeti
sukladno Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni
glasnik BiH", broj 25/09) i Pravilniku koje moraju
zadovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na
farmama ("Službeni glasnik BiH", broj 46/10).
(5) Potvrda iz stavka 4. ovoga članka propisana je na obrascu
broj 6. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, a izdaje se sukladno članku 169. Zakona
o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH",
br. 2/98 i 48/99).
(6) Potvrdu iz stavka 4. ovoga Pravilnika izdaje ovlaštena
ustanova iz članka 3. stavak 1. toč. 4. i 5. Zakona o
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stočarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj
66/13).
Članak 5.
Prijava iz članka 4. stavak 1. ovoga Pravilnika sadrži:
Naziv i sjedište pravne osobe, ime i adresu fizičke
osobe uzgajivača;
RPG i RK broj;
Broj matičnih grla;
Pasmina, križanac ili hibrid koji se uzgaja;
Naziv uzgojno selekcijske službe koja će vršiti stručnu kontrolu proizvodnih, reproduktivnih i drugih
svojstava uzgojno valjanih životinja;
Naziv veterinarske organizacije koja provodi
zdravstveni nadzor.
Članak 6.
Ako uzgajivač uzgojno valjanih životinja ispunjava uvjete
propisne ovim Pravilnikom, kantonalna uzgojno
selekcijska služba će donijeti rješenje o upisu uzgajivača u
Kantonalni registar.
Primjerak rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se
Federalnom ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana od
dana njegovog donošenja na temelju kojeg će Federalno
ministarstvo izvršiti upis uzgajivača u Središnji registar.
Članak 7.
Ako uzgajivač prestane ispunjavati neki od propisanih
uvjeta za upis u Kantonalni registar, kantonalna uzgojno
selekcijska služba će donijeti rješenje o brisanju
proizvođača iz kantonalnog registra.
Primjerak rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se
Federalnom ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana od
dana njegovog donošenja na temelju kojeg će Federalno
ministarstvo izvršiti brisanje uzgajivača iz Središnjeg
registra.
Uzgajivač je dužan da o svakoj promjeni koja je od
utjecaja za upis u registar, odnosno na brisanje iz registra,
pismeno obavijesti kantonalnu uzgojno selekcijsku službu
u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
Članak 8.
Brisanje uzgajivača iz Kantonalnog registra vrši se na
temelju rješenja iz članka 7. stavak 1. ovoga Pravilnika.
Danom brisanja iz Kantonalnog registra, proizvođač gubi
pravo da se bavi uzgojem uzgojno valjanih životinja.
Prijavu za ponovni upis u Kantonalni registar uzgajivač
može podnijeti po proteku roka od šest mjeseci od dana
brisanja iz registra.
Članak 9.
Ergela se upisuje u Registar ergela na temelju prijave koja
se podnosi Federalnom ministarstvu.
Uz prijavu se prilaže potvrda kojom se dokazuje da ergela
ispunjava sljedeće uvjete:
da postoje najmanje tri kobile iste pasmine i
odgovarajući broj pastuha;
da postoje odgovarajući objekti u kojima se može
osigurati valjano držanje i uzgoj konja;
da postoje površine za vanjsko držanje konja.
Prijava iz ovog članka propisana je na obrascu broj 5, a
potvrda na obrascu broj 7. koji se nalaze u prilogu ovoga
Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Prijava iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati:
naziv ergele;
RPG i RK broj
pasmina konja koja se uzgaja;
broj konja po kategorijama.
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Članak 10.
Ako ergela ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom,
Federalno ministarstvo će donijeti rješenje o upisu ergele u
Registar ergela.
Članak 11.
(1) Ergela je dužna prijaviti Federalnom ministarstvu
promjene te priložiti dokaze o izvršenoj promjeni.
(2) Ako se utvrdi da ergela nije prijavila nastale promjene,
odnosno da ne ispunjava uvjete iz članka 9. ovoga
Pravilnika, Federalno ministarstvo će donijeti rješenje o
brisanju ergele iz Registra ergela.
III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Do utemeljenja kantonalnih uzgojno selekcijskih službi,
poslove iz ovoga Pravilnika obavljat će kantonalna ministarstva
nadležna za poslove stočarstva.

Сриједа, 19. 3. 2014.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti
Pravilnik o postupku donošenja i sadržaja prijave za upis u
registar proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke i o
vođenju registara proizvođača kvalitetne i elitne priplodne
stoke ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/99).
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 03-3-24/1-3390-1/13
Ožujka 2014. godine
Ministar
Sarajevo
Jerko Ivanković-Lijanović, v. r.
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544

На основу члана 68. става 1. алинеја 1. Закона о
сточарству ("Службене новине Федерације БиХ", број
66/13), федерални министар пољопривреде, водопривреде и
шумарства доноси

ПРАВИЛНИК

О НАЧИНУ ВОЂЕЊА МАТИЧНИХ КЊИГА,
РЕГИСТАРА И ПРИЈАВА ТЕ УСЛОВИМА КОЈЕ
ТРЕБАЈУ ИСПУЊАВАТИ ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ ДА
БИ БИЛЕ УПИСАНЕ У МАТИЧНУ КЊИГУ И
РЕГИСТАР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се начин вођења
матичних књига и узгојних регистара, услови које треба
испунити да би се домаћа животиња могла сврстати у
групу узгојно вриједних животиња и уписати у матичну
књигу или узгојни регистар и подјела матичних књига.
II НАЧИН ВОЂЕЊА МАТИЧНИХ КЊИГА
Члан 2.
(1) Матична евиденција води се у писаном облику и у
електронској форми.
(2) Када се евиденција из става 1. овог члана води у
електронској форми, мора се обезбиједити заштита од
неовлашћеног приступа бази података и регистровање
сваког уноса или прегледа базе података, са податком
о лицу који води евиденцију.
(3) Матична евиденција из става 1. овог члана води се као
књига стандардног формата А4, а на насловној
страници књиге отиснут је назив евиденције.
(4) Матична евиденција (књига) се води на обрасцима
који се налазе у прилогу овог правилника и чине
његов саставни дио.
(5) Образац се испуњава у три примјерка с тим да се
оригинал доставља Федералном министарству
пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем
тексту: Федерално министарство), по једну копију
овлашћеној установи и једну за сопствену евиденцију.
(6) Књиге из става 1. овог члана морају да буду увезане и
овјерене, а странице књига означене редним
бројевима.
III УСЛОВИ УПИСА УЗГОЈНО ВРИЈЕДНИХ
ЖИВОТИЊА
Члан 3.
(1) Домаћа животиња може да буде уписана у матичну
књигу или узгојни регистар ако припада узгојно
вриједним грлима.
(2) Узгојна вриједност домаћих животиња утврђује се на
основу: података о њиховом поријеклу, производним
и узгојним особинама предака и сродника, према
вањштини грла, те подацима о њиховим производним
особинама за узгојне категорије за које је то могуће
утврдити.
(3) Узгојна вриједност домаћих животиња из хибридног
узгоја дједовских и родитељских линија утврђује се на
основу документације у којој су наведене вриједности
за поједине особине из којих се процјењује узгојна
вриједност програма укрштања или хибридног
програма.
Члан 4.
Узгојно вриједна грла у којих је удио крви
доминантне пасмине мањи од 87,5% разврставају се у
групу укрштаних животиња, ако то није другачије
одређено узгојним програмом.
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Члан 5.
Да би се уписала у матичну књигу или узгојни
регистар, узгојно вриједна грла морају задовољавати
услове у погледу спољашњег изгледа, посебно узраста
примјерене доби и узгојним циљевима за пасмину,
крижанце и линију, према узгојном програму.
IV ПОДЈЕЛА И САДРЖАЈ МАТИЧНЕ КЊИГЕ И
УЗГОЈНОГ РЕГИСТРА
Члан 6.
(1) Узгојно вриједна грла уписују се у матичну књигу или
узгојни регистар који се воде одвојено за поједине
врсте, пасмине, линије и хибриде на обрасцима који се
налазе у Прилогу овог правилника и чине његов
саставни дио.
(2) Матична књига је подијељена на главни дио и додатне
дијелове.
Члан 7.
У главни дио матичне књиге уписују се узгојно
вриједне животиње чистих пасмина добијене спровођењем
узгојног програма које испуњавају сљедеће услове:
да имају познате родитеље и родитеље родитеља
исте пасмине, изузев код копитара гдје морају
имати познато пет генерација предака;
да су обиљежене од рођења према Правилнику о
обиљежавању и контроли кретања животиња у
Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ",
бр. 13/10, 79/10, 25/11, 103/11 и 41/12);
да имају родослов који је усаглашен с правилима
те матичне књиге.
Члан 8.
(1) Главни дио матичне књиге пасмина може да буде
подијељен у неколико разреда према особинама
узгојно вриједне животиње.
(2) Само узгојно вриједне животиње које испуњавају
услове из члана 7. могу да буду уписане у један од
разреда.
Члан 9.
(1) У додатни дио матичне књиге могу да се упишу
женске узгојно вриједне животиње које у цијелости не
задовољавају услове из члана 7. овог правилника ако
задовољавају сљедеће услове:
да се може на основу документације утврдити
њихово поријекло;
да је оцјеном утврђено да задовољавају стандарде пасмине, према утврђеном узгојном програму;
да располажу са минимум података о
вриједностима производних особина.
(2) У додатни дио матичне књиге могу да се упишу и
мушке узгојно вриједне животиње које потпуно не
задовољавају услове из става 1. овог члана, а од
посебног су узгојног значаја.
(3) Додатни дио матичне књиге води се на обрасцима
главне књиге из члана 8. став 1. овог правилника у
које се уписују расположиви подаци.
Члан 10.
Узгојно вриједне животиње чије су мајке и баке
уписане у додатном дијелу матичне књиге и код којих су
отац и дједови уписани у главни дио матичне књиге могу
се прихватити као чиста пасмина и уписати у главни дио
матичне књиге ако је то у сагласности са узгојним
програмом.
Члан 11.
У узгојни регистар уписују се узгојно вриједне
животиње које потичу из крижаног узгоја и животиње код

