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На основу члана 12. Уставног закона за провођење 

Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/92), члана 69. став 1. и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шумарства и водо-
привреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА О КВАЛИТЕТУ 

МЕДА И ДРУГИХ ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА И 
МЕТОДАМА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА МЕДА И 

ДРУГИХ ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се при-

мјењује Правилник о квалитету меда и других пчелињих 
производа и методама за контролу квалитета меда и других 
пчелињих производа (“Службени лист СФРЈ”, бр. 4/85 и 
7/92), који је у примјени био на основу члана 12. Уставног 
закона за провођење Устава Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 21/92).

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.2-330-2766/17
18. јула 2017. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 47. став 7. Закона о ловству (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ, 

НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И РОКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА 
ЛОВ И ЛОВНЕ КАРТЕ

Члан 1.
У Правилнику о облику, садржају, начину издавања 

и року важења дозволе за лов и ловне карте (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 58/10, 77/10, 113/13 
и 82/16) у члану 2. послије става 3. додаје се нови став 
4, који гласи:

“(4) Корисник спортско-рекреационог ловишта, уз зах-
тјев за издавање дозвола за лов и ловних карата за наредну 
ловну годину и уз табеларни извјештај из става 3. овог чла-
на, дужан је Министарству доставити и увјерење о броју 
матичних чланова у ловачком удружењу, које издаје Ловач-
ки савез Републике Српске на основу своје евиденције за 
текућу ловну годину.”.

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-711/17
18. јула 2017. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 31. Закона о заштити здравља биља у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 

управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ КЕСТЕНОВЕ 
ОСЕ ШИШКАРИЦЕ – Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин 

спровођења мјера, субјекти који их спроводе, као и начин 
контроле спровођења мјера посебног надзора над при-
суством кестенове осе шишкарице – Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu на подручју Републике Српске у 2017. години.

Члан 2.
(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства, од-

носно одсуства кестенове осе шишкарице – Dryocosmus 
kuriphilus Yasumatsu у шумама на територији Републике 
Српске, регистрованим расадницима шумског репродукти-
вног материјала биљки домаћина и на површинама на који-
ма је присутан засад биљке домаћина овог патогена.

(2) Циљ посебног надзора је и испуњавање фитосани-
тарних услова за производњу, премјештање, промет и извоз 
садног материјала.

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције штетног организма 

спроводи се на цијелој територији Републике Српске.
(2) Посебан надзор и мјере посебног надзора спроводи 

Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. 
Соколац – Истраживачко-развојни и пројектни центар, Из-
вјештајно-прогнозна служба Бања Лука.

(3) Институција из става 2. овог члана спроводи посе-
бан надзор у шумама на територији Републике Српске, ре-
гистрованим расадницима шумског репродуктивног мате-
ријала и на површинама на којима је присутан засад биљке 
домаћина овог патогена.

Члан 4.
Главна биљка домаћин карантинског штетног орга-

низма кестенове осе шишкарице – Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu је питоми кестен Castanea sativa, дивљи кестен 
Castanea mollisima и много рјеђе на овом подручју Castanea 
crenata, Castanea dentate, Castanea seguinii.

Члан 5.
Визуелни прегледи ради детекције штетног органи-

зма кестенове осе шишкарице – Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu врше се на цијелој територији Републике Српске 
на мјестима присутности биљака домаћина из члана 4. овог 
програма.

Члан 6.
Одабир локација извршен је на основу биологије штет-

ног организма, климатских услова за његов развој, анализе 
ризика, географске дистрибуције и величине површина на 
којима су заступљене биљне врсте биљки домаћина.

Члан 7.
(1) При визуелним прегледима обраћа се пажња на 

шишке кестенове осе шишкарице које су лако препозна-
тљиве и не могу се замијенити са симптомима заразе било 
којим другим штетним организмом.

(2) Симптоми из става 1. овог члана налазе се на ли-
сним нервима и величине су од 0,5 cm до 4 cm, овогодишње 
шишке су зелене до црвенкасте боје, а прошлогодишње 
смеђе и дрвенасте.

(3) Визуелни прегледи обављају се двогледом или про-
стим оком на стаблима биљки домаћина из члана 4. овог 
програма са фокусом на типично абнормалне шишке.




