
Службени гласник Републике Српске број 33/12 

На основу члана 41. став 3. Закона о сјемену пољопривредног биља („Службени 

гласник Републике Српске“, број 37/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар 

пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

                                                       ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА КОЈИ ОБЕЗБЈЕЂУЈУ ОЧУВАЊЕ КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА У         

ПРОДАЈНОМ ОБЈЕКТУ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописују се услови које требају да испуне објекти за 

складиштење, продају и смештај сјемена пољопривредног биља,  те продајна мјеста на 

којима се обавља промет сјемена пољопривредног биља (у даљем тексту: промет сјемена). 

 

Члан 2. 

Поред општих услова прописаних Законом о сјемену, промет сјемена на велико и 

мало може да се обавља само у објектима који обезбјеђују  очуваље квалитета и 

здравствено стање сјемена, у складу са прописаним нормама квалитета за сваку врсту, 

сорту и категорију, а које је обавезно да обезбиједи привредно друштво, односно друго 

правно лице и предузетник који врши увоз и промет сјемена (у даљем тексту: увозник и 

дистрибутер).  

 

Члан 3. 

(1) За промет сјемена на велико, увозник и дистрибутер сјемена мора да има у 

власништву или под закупом одговарајући објекат за складиштење, односно смјештај и 

промет сјемена (у даљем тексту: складиште). 

(2) Ако су у складишту из става 1. овог члана поред сјемена смјештена или се 

продају и средства за заштиту биља, ђубрива, храна за животиње, садни материјал и други 

слични производи, ови производи морају да се физички одвоје од сјемена, у складу са 

прописима који регулишу промет наведених производа. 

 

Члан 4. 

Складиште из члана 3. овог правилника мора да има: 

а) најмање 300 м² простора изграђеног од чврстог незапаљивог материјала, 

б) под, зидове и таваницу од материјала који спрјечава појаву влаге,  који се лако 

чисти и одржава, те омогућава вршење дезинсекције, 

в) заштиту од птица, инсеката и глодара,  

г) обезбијеђено природно или вјештачко свјетло и провјетравање, 

д) палете и рафове за смештај сјемена, који су израђени од чврстог материјала 

лаког за одржавање, 

ђ) обезбијеђен простор (пролаз и слободан простор) за несметан утовар и истовар 

сјемена, који мора бити слободан и на коме се не смије ништа складиштити, 

е) посебну просторију за запослено стручно лице,  

           ж) простор за одмор и исхрану радника за вријеме рада, са гардеробним ормаром и 

з) санитарни чвор и посебну просторију, или простор у оквиру санитарног чвора, 

за држање прибора и средстава за хигијену и дезинфекцију. 



 

Члан 5. 

(1) Дистрибутер који се бави прометом сјемена на мало мора да има (у власништву 

или под закупом) објекат ‒ односно специјализовану продавницу, која мора да има 

просторију за продају сјемена (продајни дио) и просторију или одвојени дио у оквиру 

продајног дијела за смјештај сјемена (складиште) ‒ са најмање 50 м² затвореног простора 

(у даљем тексту: пољопривредна апотека). 

(2) Ако се у пољопривредној апотеци из става 1. овог члана, поред сјемена, врши и 

промет и смјештај средстава за заштиту биља, ђубрива, хране за животиње и садног 

материјала, дистрибутер мора да обезбиједи да се ови производи физички одвоје од 

сјемена, у складу с прописима који регулишу промет наведених производа. 

(3) Сјеме се не може продавати у супермаркетима и  другим продајним објектима у 

којима се продају прехрамбени производи. 

 

Члан 6. 

 

Пољопривредна апотека из члана 5. овог правилника мора да: 

а) буде изграђена од чврстог, незапаљивог материјала, 

б) има један или више улаза којима се приступа са улице или другог јавног 

простора, 

в) има под, зидове и таваницу од материјала који се лако чисте и одржавају, 

г) буде заштићена од птица, инсеката и глодара, 

д) има обезбијеђено природно или вјештачко свјетло и провјетравање, 

ђ) има рафове у продајном дијелу, те  рафове и палете за смјештај сјемена у 

складишном дијелу, који су израђени од чврстог материјала лаког за одржавање и 

е) има посебан простор са гардеробним ормаром, санитарни чвор и посебну 

просторију или простор у оквиру санитарног чвора за држање прибора и средстава за 

прање, чишћење и дезинфекцију. 

 

Члан 7. 

Дистрибутери су дужни да воде евиденцију о оствареном промету сјемена по врсти, 

сорти и категорији на Обрасцу, који се налази у Прилогу који чини саставни дио овог 

правилника. 

 

Члан 8. 

Евиденција из члана 7. овог правилника води се у електронској форми и једном 

годишње, а најкасније до 31. децембра текуће године, се доставља Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде које води јединствену базу података. 

 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

Број:12.01.330-715/12                                                                          МИНИСТАР 

Датум:13.03.2012. године 

                                                                                               Мирослав Миловановић 



Прилог 
ОБРАЗАЦ  

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА О ОСТВАРЕНОМ ПРОМЕТУ СЈЕМЕНА  
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 Потпис одговорног лица  

 ______________________________ 
 
 



 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење овог правилникa садржан је у одредби члана 41. став 

3. Закона о сјемену пољопривредног биља („Службени гласник Републике Српске”, број 

37/09), којим се јасно дефинише да министар доноси правилник којим прописује услове 

које у погледу очувања квалитета сјемена треба да испуни продајни објекат у којем се 

врши промет и складиштење сјемена, као и одредби члана 82. став 2. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 

86/10) којом се између осталог прописује да министар доноси прописе и одлучује о 

другим питањима из дјелокруга министарства. 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 

 Разлог за доношење овог правилника је обaвеза и потреба да се заокружи једна 

цјелина која се односи на прописе који регулишу област промета сјемена 

пољопривредног биља а проистиче из члана 41. став 3. Закона о сјемену 

пољопривредног биља („Службени гласник Републике Српске”, број 37/09). 

 

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

Чланом 1. дефинише се предмет Правилника. 

Чланом 2. дефинише се у којим објектима може да се врши промет сјемена. 

Чл. 3. и 4. прописују се услови у погледу објеката, које морају обезбједити 

увозници и дистрибутери који врше промет сјемена на велико. 

Чл. 5 и 6. прописују се услови у погледу објеката, које морају обезбједити 

дистрибутери који врше промет сјемена на мало. 

Чл. 7. и 8. дефинише се обавеза дистрибутера за вођење евиденције о промету 

сјемена и рок за достављање исте.  

Чланом 9. прописано је ступање на снагу овог правилника. 

 
 


