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На осно ву чла на 25. став 2. За ко на о сад ном ма те ри ја -
лу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 37/09) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар
по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА КО ЈЕ ТРЕ БА ДА ИС ПУ НИ ПРО ДАЈ НО

МЈЕ СТО НА КО ЈЕМ  СЕ ОБА ВЉА ПРО МЕТ САДНОГ

МАТЕРИЈАЛА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви ко је тре ба да
ис пу ни про дај но мје сто на ко јем се оба вља про мет сад ног
ма те ри ја ла во ћа ка, ви но ве ло зе, хме ља и укра сног би ља (у
да љем тек сту: про дај но мје сто). 

Члан 2.

Про мет сад ног ма те ри ја ла мо же да се оба вља са мо на
про дај ном мје сту ко је обез бје ђу је очу ва ње свој ста ва сад -
ног ма те ри ја ла у по гле ду вр сте, сор те и ка те го ри је и ако је
при вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет ник упи -
са но у Ре ги стар за про мет сад ног ма те ри ја ла.

Члан 3.

Про дај но мје сто мо же би ти на мје сту про из вод ње и у
про дај ном објек ту ко је ис пу ња ва усло ве про пи са не овим
пра вил ни ком.

Члан 4.

Про дај но мје сто мо ра да има скла ди шни про стор, ко ји
мо же би ти: 

а) са рас хлад ним си сте мом (хлад ња ча), 

б) за тво ре но скла ди ште, 

в) пољ ско скла ди ште (трап) и

г) при вре ме но пољ ско скла ди ште (при вре ме ни трап).

Члан 5.

(1) Сад ни ма те ри јал мо ра би ти ускла ди штен у скла ди -
шном про сто ру. 

(2) Скла ди шни про стор на про дај ном мје сту мо ра да
обез бје ђу је очу ва ње ква ли те та и здрав стве ног ста ња сад -
ног ма те ри ја ла, као и одр жа ва ње сад ног ма те ри ја ла у ста -
њу ми ро ва ња.

(3) Сад ни ма те ри јал ко ји је на ми је њен про ме ту ван пе -
ри о да ми ро ва ња мо ра се скла ди шти ти у усло ви ма ко ји од -
го ва ра ју ве ге та ци о ном пе ри о ду у мо мен ту ста вља ња у про -
мет.

(4) Скла ди шни про стор мо ра да ис пу ња ва усло ве за
одво је но скла ди ште ње сад ног ма те ри ја ла по вр ста ма, сор -
та ма и ка те го ри ја ма ко је мо ра ју би ти ја сно озна че не.

(5) Сад ни ма те ри јал ја го де чу ва се у скла ди шном про -
сто ру у ам ба ла жи са вла жним суп стра том, а сад ни ма те ри -
јал оста лог ја го да стог во ћа и ви но ве ло зе чу ва се об ло жен
вла жним суп стра том и фо ли јом.

Члан 6.

(1) Скла ди шни про стор са рас хлад ним си сте мом
(хлад ња ча) мо ра да бу де из гра ђен од чвр стог ма те ри ја ла
ко ји обез бје ђу је да тем пе ра ту ра скла ди ште ња за сад ни ма -
те ри јал са отво ре ним коријеновим си сте мом бу де од 0 °C
до +2 °C, а за ја го ду -2 °C, а ре ла тив на вла жност ва зду ха
пре ко 95%. 

(2) Скла ди ште ње и чу ва ње сад ног ма те ри ја ла у скла ди -
шном про сто ру из ста ва 1. овог чла на оба вља се нај ду же
де вет мје се ци од да на скла ди ште ња.

Члан 7.

(1) За тво ре но скла ди ште мо ра да бу де из гра ђе но од
чвр стог ма те ри ја ла ко ји обез бје ђу је да тем пе ра ту ра у скла -
ди шту бу де од 0 °C до +5 °C, а ре ла тив на вла жност ва зду -
ха пре ко 95%.
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(2) У за тво ре ном скла ди шту скла ди ште ње и чу ва ње
сад ног ма те ри ја ла оба вља се нај ду же три не дје ље, ако је
сад ни ма те ри јал са отво ре ним коријеновим си сте мом.

(3) Ако је коријенов си стем по кри вен вла жним суп -
стра том (мје ша ви ном пије ска и зе мље, од но сно пи ље ви не
и зе мље) три цен ти ме тра из над мје ста ка ле мље ња, од но -
сно коријеновог вра та, чу ва ње мо же да тра је нај ду же шест
мје се ци од да на скла ди ште ња.

Члан 8.

(1) Пољ ско скла ди ште (трап) мо ра да бу де огра ђе но,
обез би је ђе но во дом за за ли ва ње, а суп страт без гру дви,
умје ре но вла жан, об ра ђен, по го дан за по кри ва ње коријено-
вог си сте ма нај ма ње 20 cm из над мје ста ка ле мље ња, од но -
сно коријеновог вра та.

(2) Пољ ско скла ди ште мо ра да има ма ли на гиб ка ко би
би ло обез би је ђе но оти ца ње ви шка во де.

(3) Скла ди ште ње и чу ва ње сад ног ма те ри ја ла у пољ -
ском скла ди шту оба вља се нај ду же шест мје се ци од да на
скла ди ште ња.

Члан 9.

(1) При вре ме но пољ ско скла ди ште (при вре ме ни трап)
мо ра да обез би је ди усло ве да се сад ни ма те ри јал чу ва у по -
ло жа ју ла ком за ва ђе ње, а да коријен и 20 cm из над мје ста
ка ле мље ња, од но сно коријеновог вра та бу ду по кри ве ни
вла жним суп стра том.

(2) При вре ме но пољ ско скла ди ште мо ра да бу де обе -
зби је ђе но во дом за за ли ва ње.

(3) У при вре ме ном пољ ском скла ди шту чу ва ње сад ног
ма те ри ја ла оба вља се нај ду же шест мје се ци од да на скла -
ди ште ња.

Члан 10.

На про дај ном мје сту се во ди књи га еви ден ци је о оства -
ре ном про ме ту сад ног ма те ри ја ла по вр сти, сор ти и ка те го -
ри ји.

Члан 11.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-33-17788/10
23. септембра 2010. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ра ди во је Бра тић, с.р.

1513

На осно ву чла на 89. став 7, чла на 90. став 4, чла на 91.
став 4, чла на 95. став 3. и чла на 107. став 2. тач ка њ) За ко -
на о шу ма ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
75/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НА ЧИ НУ ПРИ КУ ПЉА ЊА, КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ЗА 
РАС ПО ДЈЕ ЛУ СРЕД СТА ВА И ПО СТУП КУ КО РИ ШЋЕ ЊА

СРЕД СТА ВА ПО СЕБ НИХ НА МЈЕ НА ЗА ШУ МЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се на чин при ку пља ња,
на мје на и кри те ри ју ми за рас по дје лу и по сту пак ко ри шће -
ња сред ста ва по себ них на мје на за шу ме, ко ја се на мјен ски
упла ћу ју као јав ни при ход у бу џет Ре пу бли ке Срп ске (у да -
љем тек сту: Ре пу бли ка).

Члан 2.

Ра ди оства ри ва ња ду го роч них ци ље ва за сно ва них на
прин ци пи ма одр жи вог га здо ва ња шу ма ма, утвр ђе них у
Шу мар ском про гра му Ре пу бли ке Срп ске, Стра те ги ји ра -
зво ја шу мар ства и пла но ви ма га здо ва ња шу ма ма (шум ско -

при вред не осно ве), пред ви ђа ју се фи нан сиј ска сред ства за
за шти ту шу ма, по ли ти ку и пла ни ра ње, упра вља ње и га здо -
ва ње шу ма ма, об је ди ња ва ње ка та стра шу ма и уна пре ђи ва -
ње шу ма, као сред ства по себ них на мје на за шу ме.

II - ПРИ КУ ПЉА ЊЕ И НА МЈЕ НА СРЕД СТА ВА

Члан 3.

Сред ства по себ них на мје на за шу ме при ку пља ју се из
сље де ћих из во ра:

а) на док на де за ко ри шће ње шу ма и шум ског зе мљи шта
у сво ји ни Ре пу бли ке (у да љем тек сту: про ста ре про дук ци -
ја шу ма),

б) на док на де за оба вља ње по сло ва од оп штег ин те ре са
у шу ма ма у при ват ној сво ји ни (у да љем тек сту: про ста ре -
про дук ци ја при ват них шу ма), 

в) на док на де за уна пре ђи ва ње оп ште ко ри сних функ ци -
ја шу ма (у да љем тек сту: про ши ре на ре про дук ци ја шу ма),

г) на док на де за за куп шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре -
пу бли ке и на док на де за из у зи ма ње зе мљи шта из шум ске
про из вод ње,

д) сред ста ва оства ре них од у зи ма њем и про да јом не за -
ко ни то сте че не ко ри сти из шу ме и пред ме та ко ји ма је не за -
ко ни та рад ња учи ње на,

ђ) на пла ће них сред ста ва за ис кр че ну шу му у по ступ ку
про мје не на мје не шу ма и шум ског зе мљи шта,

е) на док на де за са ку пља ње оста лих шум ских про из во -
да и

ж) оста лих из во ра у скла ду са за ко ном.

Члан 4.

(1) Ко ри сник шу ма и шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре -
пу бли ке тре ба да упла ћу је на док на ду за ко ри шће ње шу ма
и шум ског зе мљи шта у ви си ни од 10% фи нан сиј ских сред -
ста ва оства ре них про да јом шум ских дрв них сор ти ме на та,
утвр ђе ним по ци је на ма у шу ми на па њу по цје нов ни ку ко -
ри сни ка.

(2) На док на да из ста ва 1. овог чла на упла ћу је се на ра -
чун јав них при хо да Ре пу бли ке, тро мје сеч но, до де се тог у
мје се цу за прет ход на три мје се ца. 

(3) На мјен ска сред ства из ста ва 1. овог чла на ко ри сте
се за:

а) из ра ду и над зор над из ра дом шум ско при вред них
осно ва у шу ма ма у сво ји ни Ре пу бли ке,

б) оба вља ње шум ско у згој них ра до ва у шу ма ма у сво ји -
ни Ре пу бли ке (при пре ма зе мљи шта за при род но под мла ђи -
ва ње, по шу мља ва ње сад њом сад ни ца и сје твом сје ме на,
по пу ња ва ње кул ту ра на ста лих сад њом и сје твом сје ме на,
ње га кул ту ра, ње га при род ног под млат ка у ка те го ри ји ви -
со ких шу ма са при род ном об но вом, шум ским кул ту ра ма и
из да нач ким шу ма ма ко је су пла ни ра не за пре во ђе ње у ви -
со ке шу ме мје ра ма ње ге),

в) спро во ђе ње ре дов не за шти те шу ма у сво ји ни Ре пу -
бли ке и

г) из град њу и одр жа ва ње шум ских са о бра ћај ни ца и
пра те ће ин фра струк ту ре у шу ма ма у сво ји ни Ре пу бли ке у
ка те го ри ји ви со ких шу ма са при род ном об но вом, шум ским
кул ту ра ма и из да нач ким шу ма ма ко је су пла ни ра не за пре -
во ђе ње у ви со ке шу ме мје ра ма ње ге.

Члан 5.

(1) На док на ду за оба вља ње по сло ва од оп штег ин те ре -
са у шу ма ма у при ват ној сво ји ни упла ћу ју вла сни ци при -
ват них шу ма на ра чун јав них при хо да Ре пу бли ке. 

(2) Осно ви цу за об ра чун на док на де из ста ва 1. овог
чла на чи ни 10% тр жи шне ври јед но сти не то по сје че не дрв -
не ма се ко ја је утвр ђе на на мје сту уто ва ра у тран спорт но
сред ство (фран ко ка ми он ски пут) по цје нов ни ку ко ри сни -
ка шу ма и шум ског зе мљи шта у сво ји ни Ре пу бли ке. 

(3) Ви си на на док на де из ста ва 2. овог чла на об ра чу на -
ва се и упла ћу је у по ступ ку вр ше ња до зна ке, од но сно одо -
бра ва ња сје че шу ме и из да ва ња от прем ног ис ка за.
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