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малина – јесења 
садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 20. ок-
тобра

купина – прољећна 
садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест) до 20. априла

купина – јесења 
садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 20. ок-
тобра

рибизла – прољећ-
на садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест) до 20. априла

рибизла – јесења 
садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 20. ок-
тобра

огрозд – прољећна 
садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест) до 20. априла

огрозд – јесења 
садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 20. ок-
тобра

јошта – прољећна 
садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест) до 20. априла

јошта – јесења 
садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 20. ок-
тобра

боровница – 
прољећна садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест) до 20. априла

боровница – јесења 
садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 20. ок-
тобра

брусница – 
прољећна садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест) до 20. априла

брусница – јесења 
садња

10 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 20. ок-
тобра

дрен – јесења 
садња

5 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 30. ок-
тобра

дуд – прољећна 
садња

5 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест) до 25. априла

дуд – јесења садња 5 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 30. ок-
тобра

јагода – прољећна 
садња

20 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест) до 20. априла

јагода – љетња 
садња

20 садница (исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 15. авгу-
ста

јагода – јесења 
садња

20 садница(исти узорак за 
VCU и DUS тест)

до 20. сеп-
тембра
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На основу члана 16. став 4. Закона о садном материјалу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/09 и 117/11) 
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ВРШЕЊУ СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ НАД ПРОИЗВОДЊОМ 

САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и поступак 

одабирања и уматичења стабала, жбунова и засада матич-
них стабала винове лозе, хмеља и украсног биља, односно 
контроле процеса производње садног материјала, образац 
записника о одабирању стабала, жбунова и засада воћака, 
винове лозе, хмеља и украсног биља, садржина и начин ус-
тановљавања и вођења књиге матичних стабала, жбунова и 
засада воћака, винове лозе, хмеља и украсног биља, обра-
зац увјерења о чистоћи сорте садног материјала и садржина 
пријаве за вршење контроле производње садног материјала.

Члан 2. 
(1) Контрола производње садног материјала, односно 

одабирање и уматичење стабала, жбунова и засада матич-
них стабала винове лозе, хмеља и украсног биља, односно 
контроле процеса производње, винове лозе, хмеља и укра-
сног биља врши се на основу пријаве, која садржи податке 
о:

1) броју стабала и жбунова, односно површини засада 
по врстама, сортама и подлогама које се пријављују за ода-
бирање и уматичење,

2) поријеклу садног материјала употријебљеног за 
садњу, односно за подизање засада,

3) години садње,
4) мјесту гдје се налазе стабла, жбунови и засад (општи-

на, катастарска општина, назив потеса и парцеле и број ка-
тастарске парцеле),
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5) здравственом стању стабала, жбунова и засада, 

утврђеном прегледима у претходној години или у години 
одабирања стабала, жбунова и засада и

6) лицу које руководи стручним пословима производње 
садног материјала, односно о предузећу или предузетнику 
које је уговором преузело стручно руковођење пословима 
производње садног материјала.

(2) Контрола процеса производње садног материјала 
врши се на основу пријаве, која садржи податке о:

1) врсти, сорти, подлози и количини садног материјала 
у производњи,

2) поријеклу репродукционог садног материјала упо-
тријебљеног за производњу садног материјала,

3) мјесту гдје се налази производња садног материјала 
(општина, катастарска општина, назив потеса и парцеле, 
број катастарске парцеле) и

4) лицу које руководи стручним пословима производње 
садног материјала, односно о предузећу или предузетнику 
које је уговором преузело стручно руковођење пословима 
производње садног материјала.

(3) Пријаве из ст. 1. и 2. овог члана подносе се у два 
примјерка у складу са Законом о садном материјалу.

(4) Уз пријаве из ст. 1. и 2. овог члана прилаже се уговор 
са носиоцем заштите о накнади за привремено коришћење 
заштићене сорте, која се пријављује за контролу.

Члан 3.
Пријаве из члана 2. овог правилника одбациће се ако:
1) подносилац пријаве обавља производњу садног ма-

теријала без доказа о испуњености услова за обављање ове 
дјелатности, односно ако не испуњава прописане услове за 
пријављену производњу,

2) сорта пријављена за контролу производње није упи-
сана у Регистар сорти воћака, винове лозе, хмеља и укра-
сног биља,

3) је пријављена страна сорта за умножавање за потребе 
извоза без претходно издате сагласности надлежног органа 
о привременом увозу и

4) уз пријаву није приложен уговор са носиоцем зашти-
те о накнади за привремено коришћење заштићене сорте, 
која се пријављује за контролу производње.

Члан 4.
(1) Одабирање стабала, жбунова и засада воћака, вино-

ве лозе, хмеља и украсног биља и признавање садног мате-
ријала обавља се увидом у податке о поријеклу репродук-
ционог садног материјала и податке о садном материјалу у 
производњи и прегледима најмање два пута у току вегета-
ције, у вријеме када су својства сорте изражена, односно 
када се могу уочити и процијенити.

(2) Прегледи из става 1. овог члана обављају се и у 
објектима у којима се производи садни материјал културом 
биљних ткива, најмање два пута у току године.

(3) О прегледима из ст. 1. и 2. овог члана воде се за-
писници на обрасцима, који се налазе у Прилогу 1. овог 
правилника и чине његов саставни дио, и то: 

1) записник о одабирању стабала, жбунова и засада воћа-
ка, винове лозе, хмеља и украсног биља - Образац број 1,

2) записник о контроли процеса производње репродук-
ционог садног материјала пољопривредног биља од матич-
них стабала, жбунова и засада – Образац број 2. и 

3) записник о контроли процеса производње садног ма-
теријала пољопривредног биља – Образац број 3.

(4) Подаци, својства и оцјене утврђени прегледом уносе 
се у записник на дан прегледа.

(5) Записник се закључује на дан посљедњег прегледа.
(6) Прегледима и вођењу, односно закључивању запи-

сника присуствује произвођач садног материјала.
(7) Записник о одабирању стабала, жбунова и засада и о 

контроли процеса производње садног материјала (обрасци 

бр. 1, 2. и 3) сачињава се у четири примјерка, од којих се 
један примјерак оставља произвођачу садног материјала, 
а остала три се достављају Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Инспекторату и овлашћеној 
институцији. Уз записник о одабирању стабала, жбунова и 
засада воћака, винове лозе, хмеља и украсног биља (Обра-
зац број 1) прилаже се скица парцеле за одабрана стабла, 
жбунове и засад за уматичење.

Члан 5.
Ако се прегледом утврди да стабла, жбунови и засад не 

испуњавају услове да буду одабрани и уматичени или ако 
репродукциони садни материјал од матичних стабала, жбу-
нова и засада и садни материјал не испуњавају услове за 
признавање, односно за издавање увјерења, уз записник из 
члана 4. овог правилника уносе се подаци о тим условима и 
закључује записник на дан извршеног прегледа. 

Члан 6.
Одабирање стабала, жбунова и засада воћака, винове 

лозе, хмеља и украсног биља врши се на основу прегледа 
којима се утврђује поријекло материјала употријебљеног за 
садњу, аутентичност сорте и подлоге, родност и стање ве-
гетативног развоја и развијености органа, односно дијелова 
биљака који могу да се користе као репродукциони мате-
ријал у производњи садног материјала.

Члан 7.
(1) Одабирање и уматичење стабала, жбунова и засада 

може се вршити тек по ступању у плодоношење воћака, 
винове лозе, хмеља и у пуној вегетацији за украсне биљ-
ке и претходно прибављеном доказу о здравственом стању 
стабала, жбунова и засада, утврђеном прегледима у прет-
ходној години или у години одабирања стабала, жбунова 
и засада, и ако се прегледима утврди да у засаду, односно 
у реду пријављене сорте нема других (умијешаних) сорти 
или стабала, жбунова или живића која не испуњавају усло-
ве да буду одабрана за уматичење.

(2) Утврђивање присуства економски штетних немато-
да у земљишту обавља се код садног материјала вишего-
дишњих биљака 30 дана прије заснивања усјева, односно 
објеката, а матичњака сваке четврте године.

Члан 8.
(1) Записник о одабирању стабала, жбунова и засада 

воћака, винове лозе, хмеља и украсног биља (Образац број 
1) сачињава се за сваку сорту посебно.

(2) Уз записник из става 1. овог члана сачињава се ски-
ца парцеле са подацима о површини засада, броју редова, 
броју стабала и жбунова у реду и са означеним странама 
свијета. 

Члан 9.
За одабрана стабла, жбунове и засад воћака, винове 

лозе, хмеља и украсног биља установљава се у једном при-
мјерку књига матичних стабала, жбунова и засада воћака, 
винове лозе, хмеља и украсног биља, која садржи:

1) пријаву поднесену за одабирање и уматичење,
2) доказ о поријеклу садног материја употријебљеног 

за садњу,
3) записник о одабирању стабала, жбунова и засада 

воћака, винове лозе, хмеља и украсног биља,
4) скицу парцеле и 
5) доказ о здравственом стању стабала, жбунова и заса-

да, утврђен прегледима у претходној години или у години 
одабирања стабала, жбунова и засада.

Члан 10.
Коришћење репродукционог садног материјала врши 

се од одабраних и уматичених засада јагоде највише двије 
године, а од одабраних и уматичених стабала, жбунова и 
засада осталих врста највише двадесет година, у складу са 
Правилником о начину и поступку производње садног ма-
теријала. 
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Члан 11.
(1) Контролом процеса производње садног материјала 

утврђују се: поријекло репродукционог садног материјала 
употријебљеног за производњу садног материјала, врс-
та, аутентичност – идентитет и чистоћа сорте, биолошке 
особине, општи изглед вегетативног развоја садног мате-
ријала, развијеност органа од којих зависи квалитет садног 
материјала, здравствено стање и количина произведеног 
садног материјала.

(2) Матична стабла, жбунови и засади подлијежу пре-
гледима, односно контроли процеса производње репродук-
ционог садног материјала.

Члан 12.
(1) Контрола производње репродукционог садног мате-

ријала од матичних стабала, жбунова и засада врши се: на 
основу података из пријаве и књиге матичних стабала, жбу-
нова и засада и увидом у стварно стање матичних стабала, 
жбунова и засада ради утврђивања карактеристичних осо-
бина сорте, родности и евентуалних промјена код матичних 
стабала, жбунова и засада, процјеном стања вегетативног 
развоја и развијености оних органа који се користе као ре-
продукциони материјал и њихове количине, утврђивањем 
празних мјеста и количине произведеног репродукционог 
садног материјала.

(2) Записник о контроли процеса производње репродук-
ционог садног материјала пољопривредног биља од матич-
них стабала, жбунова и засада (Образац број 2) сачињава се 
за сва матична стабла на једној парцели.

Члан 13.
(1) Књига матичних стабала, жбунова и засада по-

ништава се када:
1) произвођач изврши крчење матичних стабала, жбуно-

ва и засада прије истека рока из члана 10. овог правилника,
2) се контролом производње репродукционог садног 

материјала утврди да нису испуњени услови из члана 7. 
овог правилника, односно услови на основу којих је извр-
шено одабирање и уматичење и

3) се обавезним здравственим прегледима утврди при-
суство болести и штеточина због којих, по прописима о за-
штити биља, није дозвољено коришћење репродукционог 
садног материјала за промет, производњу садног материја-
ла и садњу.

(2) Књига матичних засада за јагоде поништава се 
најкасније послије друге године од заснивања засада, од-
носно коришћења живића.

Члан 14.
Поријекло репродукционог садног материјала упо-

тријебљеног за производњу садног материјала утврђује се, 
на основу увјерења о чистоћи сорте, за сопствени репро-
дукциони садни материјал,  декларације о квалитету са от-
премницом, за набављени репродукциони садни материјал, 
сертификат о сортности и о квалитету тог садног материја-
ла издатог за репродукциони садни материјал из увоза.

Члан 15.
(1) Аутентичност (идентитет) и чистоћа сорте утврђује 

се на основу позитивних карактеристичних особина сорте.
(2) Садни материјал за који се контролом утврди да не 

одговара аутентичности сорте и садни материјал других 
сорти поред пријављених сорти на објекту уништиће се по 
налогу фитосанитарног или пољопривредног инспектора, у 
складу са чланом 61. Закона о садном материјалу.

Члан 16.
Биолошке особине, општи изглед вегетативног развоја 

садног и репродукционог садног материјала и развијеност 
органа од којих зависи квалитет садног материјала утврђују 
се прегледом садног материјала у току вегетације, а на 
основу испољених биолошких својстава која су каракте-
ристична за одређену сорту, пораста, развијености и уједна-
чености подземног и надземног дијела садног материјала, 

стабилности лисне масе, правилности и степена срашћи-
вања спојног мјеста и дозријевања садног материјала.

Члан 17.
Количина садног материјала утврђује се упоређивањем 

података из пријава из члана 2. овог правилника са ствар-
ним стањем на објекту, а у складу са прописаним нормама 
квалитета садног материјала.

Члан 18.
Записник о контроли процеса производње садног мате-

ријала пољопривредног биља (Образац број 3) сачињава се 
посебно за сваки објекат, на којем се производи одређена 
врста и сорта садног материјала.

Члан 19. 
(1) На основу записника о контроли, односно прегледа 

(обрасци бр. 2. и 3) за садни материјал који испуњава про-
писане услове, издаје се увјерење о чистоћи сорте садног 
материјала пољопривредног биља на Обрасцу број 4, који 
се налази у Прилогу 2 и чини саставни дио овог правил-
ника.

(2) Увјерење за садни материјал неће се издати:
1) ако нема доказа о поријеклу репродукционог садног 

материјала употријебљеног за производњу садног мате-
ријала,

2) ако репродукциони садни материјал није произведен 
од матичних стабала, жбунова и засада воћака, винове лозе, 
хмеља и украсног биља,

3) ако се контролом утврди да пријављена сорта нема 
одговарајућу аутентичност, идентитет или ако стваралац 
сорте предложи одбијање издавања увјерења и

4) ако се обавезним здравственим прегледима утврди 
присуство болести и штеточина због којих је, по прописима 
о заштити биља, забрањено коришћење садног материјала 
за промет, производњу садног материјала и садњу.

Члан 20.
Књиге матичних стабала, жбунова и засада устано-

вљене по прописима који су важили до дана ступања на 
снагу овог правилника признају се матичним до поновног 
уматичења, ако је књига установљена за правно лице као 
произвођача садног материјала, осим за уматичена стабла, 
жбунове и засад код коопераната.

Члан 21.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о контроли производње садног материјала 
пољопривредног биља (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 30/98).

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-5771/14
14. августа 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

                                                                                                                                                      
                                 ПРИЛОГ 1

Oбразац број 1. 
___________________________________
(Назив правног лица које врши контролу)

Број:
Датум:
Општина/мјесто:

З А П И С Н И К
О ОДАБИРАЊУ СТАБАЛА, ЖБУНОВА И ЗАСАДА ВОЋАКА, 

ВИНОВЕ ЛОЗЕ, ХМЕЉА И УКРАСНОГ БИЉА
– по пријави број: ______________ од ___________ 20____ године -

I – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ
1. Произвођач: ___________________________________________
________________________________________________________
2. Име и презиме лица које руководи стручним пословима 
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производње садног материјала: ______________________________.
3. Назив правног лица или предузетника и адреса лица које је 
уговором преузело стручно руковођење пословима производње 
садног материјала: ________________________________________
________________________________________________________.

II – ПОДАЦИ О СТАБЛИМА, ЖБУНОВИМА И ЗАСАДУ
1. Врста: _______________ 2. Сорта - подлога: __________________ 
3. Година садње: _____________________
4. Мјесто гдје се налазе стабла, жбунови и засад:
Општина:  __________________________, мјесто: _____________, 
кат.  општина: _________________________, назив потеса – парцеле: 
_________________,  број кат. парцеле: _______________________
5. Површина засада: ________________ hа
6. Број стабала – жбунова: _______________________ ком.

III – ПОДАЦИ О ПРЕГЛЕДУ - ОДАБИРАЊУ

Датум 
прегледа

Стање у погледу аутентичности и чистоће сорте – 
подлоге, сортне чистоће  засада, стабала, жбунова.
Налози произвођачу.

На основу стања засада, односно стабала – жбунова одабрано је 
за уматичење ____________________________ hа засада, односно 
_____________ ком. стабала – жбунова: ______________________, 
                                                                                   (врста)
_____________________________ која су на парцели распоређена:
            (сорта - подлога)

 

Број редова 
биљака у 
одабраном 
засаду

Број 
реда 

стабала 
– 

жбунова

Бројеви 
одабраних 
стабала – 
жбунова 
у реду од 

- до

Количина 
одабраних 
стабала – 
жбунова 
у реду – у 

ком.

Површина 
одабраног 
засада у ha

Датум закључивања записника _________________ 20___ године.

Произвођач:                       Преглед извршио:
(име и презиме лица које
је присуствовало прегледу)                            (име и презиме)

______________________                                                                                                 _______________________
    (потпис и печат)                        (потпис и печат)

Образац број 2.
___________________________________
   (Назив правног лица које врши контролу)

Број:
Датум:
Општина/мјесто:

З А П И С Н И К
О КОНТРОЛИ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ РЕПРОДУКЦИОНОГ 

САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА ОД 
МАТИЧНИХ СТАБАЛА, ЖБУНОВА И ЗАСАДА

– по пријави број: ________________ од ________ 20_____ године 
I – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ

1. Произвођач: ___________________________________________
_______________________________________________________.
2. Име и презиме лица које руководи стручним пословима 
производње садног материјала: ______________________________.
3. Назив правног лица или предузетника и адреса лица које је 
уговором преузело стручно руковођење пословима производње 
садног материјала: ________________________________________
________________________________________________________.

II – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДЊИ И СТАЊУ МАТИЧНИХ 
СТАБАЛА, ЖБУНОВА И ЗАСАДА

Мјесто гдје се налазе стабла, жбунови и  матични засад: 
Општина:______________________________, мјесто:___________, 
кат.  општина:_____________, назив потеса - парцеле:____________, 
број катастарске парцеле:_________________, површина матичног 
засада:_________ ha.

Воћна 
врста Сорта Број записника 

о уматичењу
Број ума-
тичених 
стабала

Старост ста-
бала

Датум пре-
гледа

Стање у погледу развијености биљке и дијелова 
биљке за репродукцију.
Налози произвођачу.

На основу стања матичних стабала, жбунова и засада, аутен-
тичности сорте - подлоге, сортне чистоће засада, стабала и жбуно-
ва, развијености, зрелости и других прописаних норми квалитета 
биљака и дијелова биљака које се користе као репродукциони сад-
ни материјал, утврђено је да може да се изда Увјерење о чистоћи 
сорте садног материјала пољопривредног биља на ком. или kg.

Назив садног 
материјала

Воћна 
врста Сорта Број комада или kg

Датум закључивања записника: _______________ 20___ године.

Произвођач:                           Преглед извршио:
(име и презиме лица које
је присуствовало прегледу)                             (име и презиме)
_______________________                                                                                                  _______________________
        (потпис и печат)                           (потпис и печат)

Образац број 3.
___________________________________
(Назив правног лица које врши контролу)

Број:
Датум:
Општина/мјесто:

З А П И С Н И К
О КОНТРОЛИ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА
– по пријави број: __________________ од _________ 20___ године 

I – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ
1. Произвођач: ___________________________________________
________________________________________________________.
2. Име и презиме лица које руководи стручним пословима 
производње садног материјала: ______________________________.
3. Назив правног лица или предузетника и адреса лица које је 
уговором преузело стручно руковођење пословима производње 
садног материјала: _______________________________________
________________________________________________________.

II – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДЊИ И ОЦЈЕНЕ УТВРЂЕНЕ 
ПРЕГЛЕДИМА

Мјесто где се налазе стабла, жбунови и засад:
Општина:  _____________________, мјесто: ____________________, 
кат. општина: ________________________, назив потеса – парцеле: 
_________________,  број кат. парцеле: _______________________.

Датум 
прегледа

Стање у погледу аутентичности и чистоће сорте 
и подлоге, пораста и развијености надземног и 
подземног дијела, зрелости, срашћивања спојног 
мјеста. Налози произвођачу.

III – ПОДАЦИ О ПОРИЈЕКЛУ УПОТРИЈЕБЉЕНОГ 
РЕПРОДУКЦИОНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Назив 
садног 
мате-
ријала

Врста Сорта – 
подлога

Коли-
чина

Прои-
звођач  
репро-
дукцио-
ног мате-
ријала

Број и датум 
документа о 
поријеклу ре-
продукционог 
материјала

На основу аутентичности и чистоће сорте и подлоге, пораста 
и развијености надземног и подземног дела, зрелости, срашћивања 
спојног мјеста и других прописаних норми квалитета садног мате-
ријала, утврђено је да може да се изда Увјерење о чистоћи сорте сад-
ног материјала пољопривредног биља за сљедећи садни материјал:

Назив 
садног 
мате-
ријала

Врста Сорта
По-
дло-
га

Ста-
рост

К о л и ч и н а – 
к о м а д а

Прија-
вљено

Пре-
гледа-
но

Одго-
вара 
пропи-
саним 
усло-
вима

Датум закључивања записника _________________ 20___ године.   
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Произвођач:                     Преглед извршио:
(име и презиме лица које
је присуствовало прегледу)                          (име и презиме)

______________________                                                                                                 _______________________
        (потпис и печат)                         (потпис и печат)

ПРИЛОГ 2
Образац број 4. 
___________________________________
(Назив правног лица које врши контролу)

Број:
Датум:
Општина/мјесто:

У В Ј Е Р Е Њ Е
О ЧИСТОЋИ СОРТЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА
Утврђује се да је: _________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________
  (назив и адреса произвођача)

произвео садни материјал који одговара аутентичности и чистоћи 
сорте - подлоге, односно који се признаје сортно чистим, и то:

Назив 
садног 
мате-
ријала

Врста
Сорта 
– по-
длога

Подлога 
(на којој је 
сорта ка-
лемљена)

Година 
старо-
сти

Количина 
у ком.

Ово увјерење се издаје на основу записника број: ________________ 
од ________________________ 20___. године које је сачинио: ____
________________________________________________________
________________________________________________________

  (назив правног лица које врши контролу)
Такса и накнада трошкова поступка за издавање овог увјерења је 
наплаћена.

Увјерење доставити:     
1. Произвођачу,
2. Архива.   

                                                                                                   _______________________

                                                                           (потпис и печат)

1242
На основу члана 13. став 3. Закона о садном материјалу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/09 и 117/11) 
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НОРМАМА КВАЛИТЕТА, ПАКОВАЊУ, ПЛОМБИРАЊУ 

И ДЕКЛАРИСАЊУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Члан 1.
Овим правилником прописује се начин паковања, плом-

бирања и декларисања садног материјала пољопривредног 
биља који се користи у воћарству, виноградарству, хмељар-
ству и код украсног биља (и украсног садног материјала), (у 
даљем тексту: садни материјал), који мора одговарати Нор-
мама квалитета садног материјала пољопривредног биља. 

Члан 2.
Норме квалитета садног материјала пољопривредног 

биља налазе се у Прилогу 1. овог правилника, који чини 
његов саставни дио. 

Члан 3.
За паковање садног материјала морају се употријебити 

амбалажа и материјал који су најпогоднији да заштите сад-

ни материјал од сушења, измрзавања и других оштећења 
при транспорту и руковању. 

Члан 4.
(1) Садни материјал који се пакује, осим садног мате-

ријала ожиљених лозних калемова који су произведени ме-
тодом картонажне технике, хмеља и јагода, мора бити везан 
у снопове. 

(2) У једном снопу може бити највише 100 комада сад-
ног материјала, а на изричит захтјев купца који ће садни ма-
теријал користити за сопствене потребе, може се у снопове 
везати и преко 100 комада садног материјала.

(3) Садни материјал хмеља пакује се у вреће, а у једној 
врећи може бити до 800 комада резница хмеља.

(4) Садни материјал јагода пакује се у одговарајуће ку-
тије или сандуке, без везивања у снопове, а у једној кутији 
или сандуку може бити до 500 комада живића јагоде.

(5) Садни материјал ожиљених лозних калемова који су 
произведени методом картонажне технике пакује се у сан-
дуцима или кутијама, а у једном сандуку или кутији може 
бити до 200 комада лозних калемова.

Члан 5.
У једном снопу, односно у једној врећи, кутији или сан-

дуку мора бити пакован само садни материјал исте врсте, 
сорте и старости и на њему се морају ставити пломба и де-
кларација.

Члан 6.
Пломбирање паковања садног материјала врши се тако 

да се онемогући вађење садног материјала из паковања или 
скидање декларације са амбалаже.

Члан 7.
Декларација о квалитету садног материјала, која се ста-

вља на паковање, мора да садржи:
1) назив и сједиште произвођача који је садни материјал 

произвео и ставио у промет,
2) врсту и сорту садног материјала,
3) старост садног материјала,
4) врсту употријебљене подлоге,
5) број комада садног материјала у паковању,
6) број и датум декларације која се ставља уз отпрем-

ницу и
7) датум издавања декларације.

Члан 8.
Декларација о квалитету садног материјала, која се ста-

вља на поједине саднице, мора да садржи податке из члана 
7. т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 овог правилника. 

Члан 9.
Декларације из чл. 7. и 8. овог правилника морају бити 

читко попуњене и израђене од материјала који се не може 
оштетити при транспорту или руковању садним материја-
лом.

Члан 10.
(1) Декларација о квалитету садног материјала, која се 

ставља уз отпремницу, издаје се на обрасцу који се налази 
у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) За садни материјал из увоза, у декларацији из ста-
ва 1. овог члана, умјесто броја увјерења о сортној чистоћи 
садног материјала, ставља се број и датум сертификата из-
датог за увезени садни материјал.

Члан 11.
(1) Садни материјал из увоза се пакује, пломбира и де-

кларише на начин прописан овим правилником.
(2) За садни материјал из увоза мора се уз декларацију 

из члана 10. овог правилника приложити препис или фото-
копија сертификата издатог за увезени садни материјал.


