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На основу  Правилника o разврставању  и означавању свињских трупова и полутки (“Службени гласник Републике Српске”, 
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На основу члана 36. став 2. Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 25/09) и члана 69. ст. 1. и 3. 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 водопривредe  д о н о с и

НАРЕДБУ
О СПРОВОЂЕЊУ ХИТНИХ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

УНОШЕЊА И ШИРЕЊА БАКТЕРИЈЕ Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ИЗ ЕГИПТА

1. Овом наредбом прописују се хитне мјере за спреча-
вање уношења и ширења бактерије Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al. на гомољама кромпира из Египта (у 
даљем тексту: штетни организам).

2. Уношење гомоља кромпира у Републику Српску по-
ријеклом из Египта дозвољено је само ако потичу из подру-
чја наведених у списку незаражених подручја, објављеном 
на службеним интернет страницама Европске комисије, а у 
коме су наведена незаражена подручја одобрена у складу са 
FAO Међународном нормом за фитосанитарне мјере број 4: 
“Pest Suveillance-Requirements for the Establishment of Pest-
Free Areas”, уз услов да су испуњени сљедећи захтјеви:

2.1. захтјев који се односи на незаражена подручја, а 
која обухватају “сектор” (већ утврђене административне је-
динице које чине скупине “базена”) или “базен” (јединице 
наводњавања), а идентификују се по својим појединачним 
службеним нумеричким ознакама;

2.2. захтјеви који се односе на гомоље кромпира на-
мијењене увозу у Републику Српску:

1) гомоље кромпира намијењене увозу у Републику 
Српску морају у Египту бити подвргнуте интензивном по-
ступку контроле, којим се гарантује одсутност штетног ор-
ганизма, а интензиван поступак контроле мора обухватити 
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захтјеве производње, прегледе у пољу, превоз, паковање, 
прегледе прије извоза и тестирање,

2) гомоље кромпира намијењене увозу у Републику 
Српску морају бити:

- подијељене у партије, од којих се свака мора састојати 
искључиво од гомоља кромпира које потичу из одобрених 
незаражених подручја,

- јасно означене етикетом ушивеном на сваку пломби-
рану врећу, под надзором египатског надлежног тијела, са 
неизбрисивом службеном нумеричком ознаком наведеном 
у списку из одобрених незаражених подручја и са одгова-
рајућим бројем партије,

- праћене службеним фитосанитарним цертификатом у 
складу са Законом о заштити здравља биља у Републици 
Српској (у даљем тексту: Закон), у ком у рубрици “Карак-
теристичне ознаке: број и опис пакета, назив производа и 
ботанички назив биља” мора бити наведен број или бројеви 
партија, а у рубрици “Допунска изјава” морају бити наведе-
не појединачне службене бројчане ознаке у складу са дру-
гом алинејом ове подтачке,

- извезене од службено регистрованог извозника, чије 
име или трговачка марка мора бити назначена на свакој по-
шиљци;

2.3. захтјеви који се односе на граничне прелазе:
- фитосанитарни инспектор на граничном прелазу мора 

бити унапријед обавијештен о могућем времену доласка 
пошиљки гомоља кромпира из Египта и његовој количини;

2.4. захтјеви који се односе на прегледе:
- пошиљка кромпира на тачки уласка подлијеже фитоса-

нитарном прегледу у складу са чланом 65. став 1. Закона; 
фитосанитарни преглед мора се обавити резањем гомоља, 
при чему се сваки узети узорак мора састојати најмање од 
200 гомоља. Узорци се морају узети из сваке партије у по-
шиљци или, ако је партија већа од 25 тона, из сваких додат-
них 25 тона или дијела те количине,

- све партије пошиљке морају остати под службеним 
надзором и ниједна се не смије ставити у промет или упо-
тријебити све док се не утврди да нема заразе или сумње на 
заразу штетним организмом; у случајевима кад се у партији 
открију типични симптоми или се посумња на присутност 
штетног организма, све преостале партије у пошиљци и 
партије других пошиљки које потичу из истог подручја мо-
рају остати под службеним надзором све док се не потврди 
или не оповргне сумња на присутност штетног организма 
у тој партији,

- ако се фитосанитарним прегледом открију типични 
симптоми или се посумња на присутност штетног органи-
зма, присуство или одсуство штетног организма утврђује 
се тестом спроведеним у складу са Правилником о откри-
вању, спречавању ширења и сузбијања штетног организма 
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., проузрокова-
ча смеђе трулежи кртола кромпира и бактеријског увенућа 
кромпира и парадајза (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 81/17); све партије из којих су узети узорци мо-
рају остати под службеним надзором и ниједна се не смије 
ставити у промет или употријебити све док се тестирањем 
не утврди да нема заразе штетним организмом; ако се по-
тврди присуство штетног организма, забраниће се увоз по-
шиљке или ће се она упутити на одредиште изван Републи-
ке Српске или уништити;

2.5. захтјеви који се односе на откривање латентне ин-
фекције:

- поред фитосанитарних прегледа наведених у подтачки 
2.4. ове тачке, на узорцима узетим из свих подручја наведе-
них у подтачки 2.1. ове тачке мора се спровести тестирање 
на латентну инфекцију према шеми тестирања у складу 
са Правилником о откривању, спречавању ширења и су-
збијања штетног организма Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al., проузроковача смеђе трулежи кртола кром-
пира и бактеријског увенућа кромпира и парадајза; током 
сезоне увоза мора се узети најмање један узорак из сваког 
сектора или базена по подручју, и то 200 гомоља по узор-
ку из поједине партије; узорак узет у сврху тестирања на 

латентну инфекцију мора се прегледати и методом резања 
гомоља; од сваког узорка на ком се тестирањем потврди за-
раза преостали екстракт кромпира мора се задржати и кон-
зервисати на прикладан начин,

- све партије из којих су узети узорци морају остати 
под службеним надзором и ниједан се не смије ставити у 
промет или употребу док се тестирањем не утврди да нема 
заразе штетним организмом; ако се потврди присутност 
штетног организма, забраниће се увоз пошиљке или ће се 
она упутити на одредиште изван Републике Српске или 
уништити;

2.6. захтјеви који се односе на обавјештавање:
- у случају сумње на заразу или када се утврди зара-

за штетним организмом, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министар-
ство) обавјештава надлежне органе; обавјештење се мора 
заснивати на позитивном резултату добијеном помоћу бр-
зог теста провјере из Поглавља III тачка 1. подтачка 1.1 и 
Поглавља IV или брзим тестовима провјере из Поглавља III 
подтачка 1.2 и Поглавља IV Прилога Правилника о откри-
вању, спречавању ширења и сузбијања штетног организма 
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., проузрокова-
ча смеђе трулежи кртола кромпира и бактеријског увенућа 
кромпира и парадајза,

- фитосанитарни инспектор обавезан је да обавијести 
Министарство о свим мјерама у складу са чланом 73. став 
4. Закона, а Министарство обавјештава надлежне органе;

2.7. захтјеви о означавању:
1) на етикети која се налази на паковању кромпира по-

ријеклом из Египта обавезно је да уз податке прописане 
другим прописима буде наведено сљедеће:

- да је кромпир поријеклом из Египта,
- фито-број увозника,
- назив извозника,
- навод: “ЗАБРАЊЕНО САДИТИ”,
- службена бројчана ознака незараженог подручја (сек-

тора или базена) у ком је кромпир произведен у складу је са 
подтачком 2.1. ове тачке,

- број партије,
- назив сорте,
- тежина,
2) oтпад настао приликом паковања или прераде го-

моља кромпира мора се на одговарајући начин збринути да 
би се спријечило ширење штетног организма које је посље-
дица латентне инфекције.

3. Ако се лабораторијском анализом гомоља кромпира 
из тачке 2. ове наредбе утврди присутност штетног органи-
зма, фитосанитарни инспектор обавјештава Министарство 
у складу са чланом 73. Закона.

4. У случају да се лабораторијском анализом из тачке 
2. ове наредбе утврди присутност штетног организма, фи-
тосанитарни инспектор издаје једну од мјера прописаних 
чланом 73. Закона.

5. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-330-1058/18
20. марта 2018. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у 

предмету број У 1/18, рјешавајући захтјев Окружног суда у Бања-
луци (судија Милан Благојевић), на основу члана VI/3ц) Устава 
Босне и Херцеговине, члана 57 став (2) алинеја б) и члана 59 ст. 
(1) и (3) Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - пречишће-
ни текст (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 94/14), 
у саставу:

- Мирсад Ћеман, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Златко М. Кнежевић, потпредсједник,




