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1141
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
студентском организовању, који је Народна скупштина Ре-
публике Српске усвојила на Седамнаестој редовној сједни-
ци, одржаној 24. јуна 2021. године, а Вијеће народа 5. јула 
2021. године констатовало да усвојеним Законом о измје-
нама и допунама Закона о студентском организовању није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2405/21 Предсједник
5. јула 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о студентском организовању (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 58/16) у члану 2. у ставу 3. 
ријечи: “Министарство просвјете и културе” замјењују се 
ријечима: “Министарство за научнотехнолошки развој, ви-
соко образовање и информационо друштво”.

Члан 2.
У члану 5. у ставу 3. ријечи: “законским прописима о 

студентском стандарду и” бришу се.

Члан 3.
У члану 31. у ставу 7. т. 3) и 4) бришу се.
Став 10. брише се.
Досадашњи ст. 11. и 12. постају ст. 10. и 11.

Члан 4.
У члану 36. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Студентска представничка тијела и студентске 

организације су дужни, у року од 30 дана од дана избо-
ра новог руководства, доставити Министарству податке о 
новом руководству ради уписа у Регистар из става 1. овог 
члана.”.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 5.
У члану 39. у ставу 1. послије тачке 2) додаје се нова 

тачка 3), која гласи:
“3) не достави податке ради уписа у Регистар у складу 

са чланом 36. овог закона,”.
Досадашње т. 3), 4) и 5) постају т. 4), 5) и 6).

Члан 6.
У члану 40. у тачки 1) послије ријечи: “пројеката” рије-

чи: “(члан 30. став 3)” замјењују се ријечима: “(члан 31. 
став 11)”.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-496/21 Предсједник
24. јуна 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 

ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о 
управљању отпадом, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Седамнаестој редовној сједници, одр-
жаној 24. јуна 2021. године, а Вијеће народа 5. јула 2021. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допуни Закона о управљању отпадом није угрожен витал-
ни национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.
Број: 01-020-2402/21 Предсједник
5. јула 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О 

УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Члан 1.
У Закону о управљању отпадом (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 111/13, 106/15, 16/18 и 70/20) у чла-
ну 63и. у ставу 4. у тачки б) послије ријечи: “и уређаје),” 
додају се ријечи: “као и за гуме које су саставни дио ау-
томобила, аутобуса, теретних возила и приколица, радних, 
грађевинских и пољопривредних машина, доставних вози-
ла, трактора, вучних машина, авиона и других летјелица, 
транспортних средстава и комплета точкова (гума и напла-
так).”.

Тачка в) брише се.

Члан 2.
У члану 103б. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Обрачунски период за плаћање накнаде из члана 

63ј. овог закона почиње тећи од 1. јануара 2022. године.”.

Члан 3.
Прилог 3. замјењује се новим Прилогом 3. и чини са-

ставни дио овог закона.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-493/21 Предсједник
24. јуна 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1143
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТОЧАРСТВУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
сточарству, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Седамнаестој редовној сједници, одржаној 24. 
јуна 2021. године, а Вијеће народа 5. јула 2021. године кон-
статовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама За-
кона о сточарству није угрожен витални национални интерес 
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2407/21 Предсједник
5. јула 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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З АКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТОЧАРСТВУ

Члан 1.
У Закону о сточарству (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 44/15) члан 1. мијења се и гласи:
“Овим законом уређују се субјекти у сточарству, циље-

ви, начин држања и зоохигијенски услови узгоја животиња, 
начин доношења и спровођења програма узгоја, очување 
генетичке варијабилности, конзервације и коришћења ге-
нетичких ресурса гајених животиња, узгој и селекција 
квалитетно приплодне стоке, промет гајених животиња и 
генетског материјала, права и обавезе субјеката у сточар-
ству, означавање и вођење евиденције гајених животиња, 
евиденција узгајивача животиња и квалитетно приплодних 
животиња, оспособљавање и истраживачки рад у области 
сточарства, квалитативно и квантитативно оцјењивање 
производа животињског поријекла, надзор над спро-
вођењем овог закона и друга питања од значаја за развој и 
унапређење сточарства.”.

Члан 2.
У члану 2. у тачки 6) ријеч: “и” брише се и додаје се 

запета.
У тачки 7) послије ријечи: “сточарству” тачка се за-

мјењује запетом и додају се нове т. 8), 9) и 10), које гласе:
“8) обиљежавање и регистрација гајених животиња,
9) коришћење информационих система,
10) унапређење органске сточарске производње.”.

Члан 3.
У члану 3. додаје се нови став 1, који гласи:
“(1) Пословима у сточарству, у оквиру својих овла-

шћења, поред Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), баве се 
организације за узгој, научноистраживачке институције, те 
физичка и правна лица у складу са овим законом.”.

Досадашњи ст. 1. и 2. постају ст. 2. и 3.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, ријечи: “ста-

ва 1.” замјењују се ријечима: “става 2.”.

Члан 4.
У члану 5. у ставу 1. тачка 10) мијења се и гласи:
“10) организација за узгој је правно лице које испуњава 

услове за организацију узгоја у складу са овим законом и 
прописима донесеним на основу овог закона;”.

Тачка 13) мијења се и гласи:
“13) сабирно мјесто је објекат, односно простор у коме 

се сакупљају копитари, говеда, овце, козе, свиње и живина 
из различитих газдинстава и узгоја ради стављања у промет 
или у сврху излагања на изложбама;”.

Тачка 17) мијења се и гласи:
“17) узгојни регистар је евиденција коју води организа-

ција за узгој о животињама из програма укрштања и одабра-
них животиња из популације, а ради идентификације и дока-
зивања поријекла и власништва над уписаном животињом;”.

Тачка 18) брише се.
Досадашње т. од 19) до 32) постају т. од 18) до 31).

Члан 5.
У члану 7. у ставу 1. послије ријечи: “начин” додају се 

запета и ријечи: “заснован на органским принципима”.
Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Сточарска производња сматра се органском про-

изводњом ако испуњава услове у складу са посебним про-
писима о органској производњи.”.

Члан 6.
У члану 10. у ставу 2. у тачки 10) ријеч: “и” брише се и 

додаје се запета.

У тачки 11) послије ријечи: “производње” тачка се за-
мјењује запетом и додаје се нова тачка 12), која гласи:

“12) контрола производности.”.

Члан 7.
У члану 11. став 6. брише се.

Члан 8.
У члану 12. у ставу 2. ријечи: “(у даљем тексту: фармска 

књига)” замјењују се ријечима: “у складу са овим законом”.
Став 3. брише се.

Члан 9.
У члану 15. у ставу 2. у тачки 1) ријеч: “установљава-

њу” замјењује се ријечју: “доношењу”.
У тачки 2) ријеч: “установљавању” замјењује се ријечју: 

“утврђивању”.
У тачки 3) послије ријечи: “особина” додају се запета и 

ријечи: “те плану коришћења приплодних животиња ради 
остваривања узгајивачких циљева,”.

Тачка 5) брише се.
Досадашње т. 6), 7) и 8) постају т. 5), 6) и 7).

Члан 10.
У члану 16. у ставу 1. ријеч: “укрштених” замјењује се 

ријечју: “уписаних”.
У ставу 3. ријеч: “укрштених” замјењује се ријечју: 

“уписаних”.

Члан 11.
У члану 17. у ставу 1. ријечи: “узгајивачких организа-

ција” замјењују се ријечима: “организација за узгој”.
Став 4. брише се.

Члан 12.
Члан 22. мијења се и гласи:
“(1) Осјемењавање животиња као зоотехничка и здрав-

ствена мјера је уношење сјемена произведеног у регистро-
ваном центру за вјештачко осјемењавање или из увоза у 
утерус женке вјештачким путем, без природног парења, а 
врши га оспособљено лице.

(2) Природни припуст врши се под надзором власника 
животиње ради утврђивања поријекла потомка по оцу.

(3) Приплодњаци који се користе за вјештачко осје-
мењавање и природни припуст обавезно су под сталном 
здравственом контролом овлашћене ветеринарске органи-
зације, а најмање једном годишње врше се дијагностичка 
испитивања на заразне и полне болести.

(4) У природном припусту могу се користити квалитет-
ни приплодњаци који потичу од натпросјечно квалитетних 
родитеља, задовољавају услове за оцјену спољашности 
грла и репродукцијског стања.

(5) Провјеру поријекла и оцјену спољашњости при-
плодњака врши Комисија за лиценцирање приплодњака, 
а провјеру његовог здравственог стања овлашћена ветери-
нарска организација.

(6) Ако у Републици Српској нема довољно сјемена ква-
литетних приплодњака поједине расе из става 2. овог члана 
или подручје није обухваћено вјештачким осјемењавањем, 
може се вршити природни припуст са лиценцираним при-
плодњацима у типу те расе.

(7) Лиценцирање је узгојна мјера одабира и оцјене при-
плодњака за природни припуст.

(8) Начин избора и лиценцирања приплодњака је са-
ставни дио програма узгоја који доносе организације за 
узгој.

(9) Комисију из става 5. овог члана именује министар, 
коју чине три члана: дипломирани инжењер сточарства, 
представник узгајивача и доктор ветеринарске медицине.

(10) Министар доноси правилник којим се прописује 
начин лиценцирања приплодњака.”.
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Члан 13.
У члану 24. у ставу 1. послије ријечи: “обављати” до-

дају се ријечи: “оспособљена и регистрована физичка и 
правна”.

У ставу 2. послије ријечи: “прибором” додају се запета 
и ријечи: “а у складу са одобреним програмима узгоја за 
Републику Српску“.

Члан 14.
У члану 26. у ставу 1. послије ријечи: “Министарству” 

додају се ријечи: “и организацији за узгој електронским пу-
тем”.

Члан 15.
Члан 27. мијења се и гласи:
“(1) Организовање узгоја појединих врста и раса квали-

тетно приплодних животиња обавља организација за узгој 
којој је Министарство издало рјешење којим се даје сагла-
сност за вођење матичних књига, односно обављање дру-
гих селекцијских послова у складу са овим законом.

(2) Узгајивачи хибридних свиња могу самостално орга-
низовати узгој квалитетно приплодних животиња ако испу-
њавају услове прописане овим законом.”

Члан 16.
У члану 28. у ставу 1. послије ријечи: “(правна и физич-

ка лица)” додају се запета и ријечи: “чланови организација 
за узгој,”.

Члан 17.
У члану 29. у тачки 1) ријечи: “узгојне програме” за-

мјењују се ријечима: “програме узгоја”.
У тачки 5) послије ријечи: “квалитетно приплодних жи-

вотиња” ријеч: “и” брише се и додаје се запета.
Послије тачке 5) додаје се нова тачка 6), која гласи:
“6) издаје потврде и изводе из матичних књига (пе-

дигреа),”.
Досадашња тачка 6) постаје тачка 7).

Члан 18.
Члан 30. мијења се и гласи:
“(1) Узгој квалитетно приплодних животиња у Републи-

ци Српској врши се у складу са програмима узгоја за поје-
дине врсте и расе гајених животиња.

(2) Програм узгоја је скуп селекцијских поступака који-
ма се остварује генетско унапређење појединих врста и 
раса животиња.

(3) Програмом узгоја одређују се величина популације, 
узгојни циљ, узгојне методе, начин његовог спровођења и 
начин објављивања резултата његовог спровођења.

(4) Програме узгоја за Републику Српску из става 1. 
овог члана, за период од пет година, доноси Министар-
ство, а појединачне програме доносе узгајивачи, удружења 
узгајивача и организације за узгој.

(5) Програми узгоја које доносе узгајивачи, удружења 
узгајивача и организације за узгој у производњи квали-
тетно приплодних животиња усаглашени су са програмом 
узгоја за Републику Српску.

(6) Министар доноси рјешење којим се даје сагласност 
на програме узгоја из става 5. овог члана.

(7) Програмом из става 4. овог члана утврђује се сље-
деће:

1) генетски напредак популације на којој ће се спрово-
дити,

2) величина популације квалитетно приплодних грла на 
којој ће се спроводити,

3) стручне, техничке и организацијске претпоставке за 
спровођење програма узгоја,

4) стручњаци из области сточарства који ће бити укљу-
чени у спровођење програма узгоја,

5) начин вођења прописане узгојне документације,
6) одржавање генетске варијабилности и
7) услови за спречавање парења у сродству, осим у слу-

чају када је то програмом узгоја планирано.”.

Члан 19.
У члану 31. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Захтјев организације за узгој за добијање рјешења 

којим се даје сагласности за обављање узгоја квалитетно 
приплодних животиња обавезно садржи:

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

вођење програма узгоја,
4) податке о планираном броју квалитетно приплодних 

животиња које су укључене у спровођење програма узгоја, 
те списак узгајивача при оснивању,

5) програм узгоја из којег је видљив узгојни циљ, узгој-
не методе, величина популације на којој се он спроводи, те 
начин испитивања својстава квалитетно приплодних живо-
тиња,

6) рјешење о упису у надлежни регистар.”.
У ставу 3. ријечи: “и узгојних репроцентара” бришу се.

Члан 20.
У члану 32. у ставу 1. у тачки 4) у подтачки 6. рије-

чи: “узгојног програма” замјењују се ријечима: “програма 
узгоја”.

Члан 21.
У члану 39. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Захтјев за признавање нове расе, соја или хибрида 

створених посебним програмом узгоја у Републици Срп-
ској подносе узгајивачи и удружење узгајивача Комисији 
за признавање раса, сојева и хибрида, коју именује ми-
нистар.”.

Члан 22.
Члан 42. мијења се и гласи:
“(1) Промет и излагање квалитетно приплодних живо-

тиња на сабирном мјесту може се вршити ако су обезбије-
ђени зоотехнички услови и спроведене ветеринарско-сани-
тарне мјере.

(2) Захтјев за одобравање рада сабирног мјеста подноси 
се Министарству, уз који се прилаже:

1) доказ о праву коришћења сабирног мјеста (извод из 
јавних евиденција о непокретностима, уговор и слично),

2) план рада сабирног мјеста, са листом врста квали-
тетно приплодних животиња које ће бити сакупљане у са-
бирно мјесто.

(3) Министар доноси рјешење о одобравању рада са-
бирног мјеста.”.

Члан 23.
Члан 46. мијења се и гласи:
“(1) Генетски материјал могу увозити правна лица и 

предузетници који имају запосленог дипломираног ин-
жењера пољопривреде – смјер сточарство или дипломира-
ног ветеринара са остварених 240 ECTS бодова или еквива-
лент ако су испуњени сљедећи услови:

1) за квалитетно приплодне животиње:
1. да су уписане у матичну књигу коју води овлашћена 

организација за узгој земље поријекла,
2. да имају прописану узгојну документацију;
2) за сјеме:
1. да потиче од приплодњака који је уписан у матичну 

књигу коју води овлашћена организација за узгој земље по-
ријекла,

2. да има прописану узгојну документацију,
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3. да потиче од приплодњака који има позитиван тест 

на производне особине и позитивну узгојну вриједност у 
посљедњих 12 мјесеци;

3) за ембрионе и јајне ћелије:
1. да потичу од квалитетно приплодне животиње која 

је уписана у матичну књигу коју води овлашћена организа-
ција за узгој земље поријекла,

2. да има прописану узгојну документацију.
(2) Рјешење којим се даје сагласност за увоз генетског 

материјала доноси министар.
(3) Рјешење из става 2. овог члана важи шест мјесеци 

од дана његове коначности.”.

Члан 24.
У члану 47. у ставу 1. ријечи: “став 4.” замјењује се 

ријечима: “став 2.”.
У члану 47. у ставу 2. ријечи: “став 2.” замјењује се 

ријечима: “став 1.”.

Члан 25.
У члану 51. у ставу 2. ријеч: “центрима” замјењује се 

ријечју: “мјестима”.

Члан 26.
У члану 52. у ставу 3. тачка 2) мијења се и гласи:
“2) организације за узгој и”.
У ставу 7. послије ријечи “животиња” бришу се запета 

и ријечи: “осим паса и мачака”.

Члан 27.
У члану 53. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Узгајивачи и организације за узгој воде матичну 

евиденцију за оне врсте и расе квалитетно приплодних жи-
вотиња за које спроводе програм узгоја.”.

У ставу 5. ријечи: “Министарство води” замјењују се 
ријечима: “Организације за узгој воде”.

У ставу 6. ријечи: “Министарство на захтјев власника 
издаје” замјењују се ријечима: “Организације за узгој на 
захтјев власника издају”.

Члан 28.
Члан 54. мијења се и гласи:
“(1) Ради заштите, праћења, планирања и развоја сто-

чарске производње, Министарство успоставља властиту 
базу података.

(2) Успостављање базе података Министарство може 
повјерити организацији која има потребну опрему и струч-
ни кадар за обављање послова у области сточарства која 
послове успостављања базе података обавља по налогу 
Министарства.

(3) Министар доноси правилник којим се прописује на-
чин прикупљања и чувања података, вођење евиденција и 
сврха коришћења података из базе података.”.

Члан 29.
У члану 58. у ставу 1. ријечи: “од 20.000 КМ до 60.000 

КМ” замјењују се ријечима: “од 5.000 КМ до 10.000 КМ”.
У члану 58. у ставу 2 ријечи: “од 2.000 КМ до 6.000 

КМ” замјењују се ријечима: “од 1.000 КМ до 3.000 КМ”.
У члану 58. у ставу 3. ријечи: “од 2.000 КМ до 6.000 

КМ” замјењују се ријечима: “од 1.000 КМ до 3.000 КМ”.

Члан 30.
У члану 59. у ставу 1. ријечи: “од 3.000 КМ до 9.000 

КМ” замјењују се ријечима: “од 2.000 КМ до 6.000 КМ”.
У ставу 2. ријечи: “од 1.000 КМ до 3.000 КМ” замјењују 

се ријечима: “од 500 КМ до 1.000 КМ”.

Члан 31.
У члану 60. у ставу 1. ријечи: “од 2.000 КМ до 6.000 

КМ” замјењују се ријечима: “од 1.000 КМ до 3.000 КМ”.

У члану 60. у ставу 2. ријечи: од 1.000 КМ до 3.000 КМ” 
замјењују се ријечима: “од 500 КМ до 1.000 КМ”.

У члану 60. у ставу 3. ријечи: “од 500 КМ до 1.500 КМ” 
замјењују се ријечима: “од 300 КМ до 500 КМ”.

Члан 32.
У члану 64. т. 3), 4), 7) и 17) бришу се.
Досадашње т. 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 

18), 19), 20), 21), 22) и 23) постају т. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 
10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 19).

У досадашњој тачки 6), која постаје тачка 4), ријеч: 
“укрштених” замјењује се ријечју: “уписаних”.

У досадашњој тачки 13), која постаје тачка 10), ријечи: 
“и признатих удружења узгајивача” бришу се.

Члан 33.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-498/21 Предсједник
24. јуна 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1144
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 76. став 8. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Репу блике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), 
Влада Републике Српске, на 127. сједници, одржаној 
24.6.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ 
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I
Овом одлуком одобрава се исплата финансијских сред-

става неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама 
локалне самоуправе у износу од 750.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се како 

слиједи:

Редни 
бр. Неразвијене општине

1 Братунац 27.421,50 
2 Вишеград 18.834,00 
3 Власеница 24.884,00 
4 Доњи Жабар 20.034,00 
5 Костајница 25.434,00 
6 Љубиње 20.871,50 
7 Невесиње 23.671,50 
8 Нови Град 20.184,00 
9 Петровац 14.009,00 
10 Петрово 26.271,50 
11 Рибник 20.684,00 
12 Рогатица 18.871,50 
13 Хан Пијесак 19.609,00 
14 Шамац 23.921,50 
15 Шипово 18.871,50 

Редни 
бр. Изразито неразвијене општине

1 Берковићи 18.534,00 
2 Вукосавље 23.121,50 
3 Источни Дрвар 15.921,50 
4 Источни Мостар 24.321,50 


