Службен весник на Република Македонија број 64/2011

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за сточарство (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 116/10), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
за поблиските услови за признавање на организациите на одгледувачи
по одделни видови добиток (*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови за признавање
на организации на одгледувачи по одделни видови добиток.
Член 2
Организацијата на одгледувачи за сите видови на добиток треба да е
правно лице запишано во Централниот регистар на Република Македонија.
Член 3
Организацијата на одгледувачи за сите видови на добиток во
рамките на своите кадровски потенцијали треба да има вработено лице кое
ќе биде одговорно за спроведување на одгледувачката програма.
Лицето од став 1 на овој член треба да има завршено високо
образование во подрачјето на земјоделските односно биотехничките науки
во полето на добиточното производство (сточарство) и/или пчеларството.
Член 4
Организацијата на одгледувачи за сите видови на добиток треба да ги
исполнува следниве технички услови:
- да има простор што обезбедува вршење стручни задачи за спроведување
на одгледувачката програма и за управување и чување на потребната
документација и
- да располага со хардверска и софтверска опрема која овозможува
непречено спроведување на одгледувачката програма.
*
Со овој правилник се врши усогласување со одребите на:
Одлука на комисијата од 27 април 1984 година за утврдување критериуми за признавање на организации и здруженија на одгледувачи кои водат
или воспоставуваат матични книги за чистокрвни приплодни животни од видот говеда (84/247/EEЗ)
Одлука на комисијата од 18 јули 1989 година за утврдување критериуми за овластување и надзор на здруженија на одгледувачи и организации
за одгледување, кои воспоставуваат или водат матични книги за приплодни чистокрвни свињи (89/501/ЕЕЗ)
Одлука на комисијата од 11 јуни 1992 година за утврдување критериуми за овластување или признавање на организации и здруженија кои водат
или воспоставуваат матични книги за потекло на регистрирани коњи (92/353/EEЗ)
Одлука на комисијата од 18 јули 1989 година за утврдување критериуми за овластување и надзор на здруженија на одгледувачи, организации и
приватни претпријатија за одгледување кои воспоставуваат или водат регистри за приплодни хибридни свињи (89/504/ЕЕЗ)
Одлука на комисијата од 10 мај 1990 година за утврдување критериуми за овластување организации и здруженија на одгледувачи, кои
воспоставуваат или водат матични книги за добиток за приплодни чистокрвни овци и кози (90/254/ЕЕЗ)
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Член 5
Организациите на одгледувачи за спроведување на програмата за
подобрување на расата, или за зачувување на расата треба да имаат
минимален број на добиток кој треба да изнесува:
- пчели – најмалку 100 пчелни семејства;
- свињи- ефективна големина од 50 приплодни грла;
- овци- ефективна големина од 50 приплодни грла;
- кози- ефективна големина од 50 приплодни грла;
- говеда- ефективна големина од 50 приплодни грла;
- коњи- ефективна големина од 50 приплодни грла и
- живина – ефективна големина од 50 приплодни грла.
Член 6
Одредбите од член 3 и 4 на овој правилник не се однесуваат на
организациите на одгледувачи на автохтони раси, видови и линии на
добиток и пчели кој ќе поднесат барање за признавање.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-2326/3
18.04.2011 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Љупчо Димовски

