
 

24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 31 11.4.2022.

Табела 2. Број службених узорака из увоза и из увозног сјемена у промету за лабораторијско испитивање присуства Acidovorax citrulli

Узорци Број визуелних прегледа са узорковањем ради тестирања латентне инфекције
Увезене пошиљке биљки домаћина и увезено сјеме 
у промету 3

Укупно 3

Табела 3. Укупан број узорака за Програм посебног надзора над присуством Acidovorax citrulli на подручју Републике Српске у 2022. 
години

Узорковања и визуелни прегледи Број визуелних прегледа са узорковањем за лабораторијско испитивање
Производни засади, пољопривредна газдинства и 
произвођачи расада у Републици Српској (Табела 1) 42

Увоз (Табела 2) 3
Укупно 45

ПРИЛОГ 5.
Образац 1. Резултати Програма посебног надзора над присуством Acidovorax citrulli – проузроковача бактериозне мрљавости плодова 
лубенице на подручју Републике Српске у 2022. години, спроведеног у производним засадима, регистрованим расадницима, пољопри-
вредним газдинствима и на окућницама
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Образац 2. Резултати Програма посебног надзора над присуством Acidovorax citrulli – проузроковача бактериозне мрљавости плодова 
лубенице спроведеног на граничним прелазима и из увозног сјемена у промету

Пошиљке из увоза и увезеног сјемена у промету
Број узорака Биљке домаћини из фамилије Cucurbitacеae

Број позитивних узорака
Број негативних узорака

Образац 3. Укупни резултати Програма посебног надзора над присуством Acidovorax citrulli – проузроковача бактериозне мрљавости 
плодова лубенице на подручју Републике Српске у 2022. години

Произвођачи расада, производни 
усјеви и пољопривредна газдин-

ства 
Увоз и увозно сјеме у 

промету Укупно

Број узорака за лабораторијску анализу 
Број позитивних узорака 
Број негативних узорака 

Након завршетка Програма посебног надзора, попуњене табеле у електронском облику потребно је доставити Министарству на 
имејл-адресу: mps@mps.vladars.net.

Рок за завршетак наведених послова је 10. децембар 2022. године.
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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 76. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 
111/21 и 15/22), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ 

КАРАНТИНСКИ ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА Xylella fastidiosa 
Wells et al. - ПРОУЗРОКОВАЧА ПИРСОВЕ БОЛЕСТИ НА 
ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2022. ГОДИНИ

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

вођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин 

обезбјеђивања и коришћења средстава, подручје дјеловања, 
као и начин контроле спровођења мјера посебног надзора 
над присуством Xylella fastidiosa Wells et al. - проузрокова-
ча Пирсове болести на подручју Републике Српске у 2022. 
години.

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

носно одсуства карантински штетног организма Xylella 
fastidiosa - проузроковача Пирсове болести у регистрованим 
расадницима, код произвођача расада, на пољопривредним 
газдинствима, на јавним површинама, у производним заса-
дима биљних врста домаћина патогена, на окућницама и на 
мјестима уласка пошиљки биљних врста домаћина патоге-
на у Републику Српску, а које подлијежу фитосанитарном 
прегледу приликом увоза.

(2) Потенцијалне биљне врсте домаћини овог патогена 
(у даљем тексту: биљке домаћини) у Републици Српској су: 
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винова лоза, цитруси, маслина, олеандер, врсте рода Prunus 
– првенствено бресква и трешња, као и лаванда, рузмарин, 
пеларгонија, винка и биљне врсте наведене у Прилогу 1. 
овог програма, који чини његов саставни дио.

(3) Посебним надзором истражују се локалитети на 
којима се у Републици Српској узгајају биљке домаћини из 
става 2. овог члана ради одређивања статуса истраживаног 
подручја за наведени организам, те утврђивања могућих 
путања уласка или ширења у Републици Српској.

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције карантински штет-

ног организама Xylella fastidiosa спроводи се на цијелој те-
риторији Републике Српске.

(2) Посебан надзор и мјере надзора на граничним пре-
лазима и у регистрованим расадницима спроводи Репу-
бличка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту: 
Инспекторат).

(3) Посебан надзор у производним засадима, на јавним 
површинама, пољопривредним газдинствима и на окућ-
ницама спроводе институције (у даљем тексту: овлашће-
не институције) које имају овлашћење Министарства по-
љопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство) за спровођење послова од јавног интереса у 
области дијагностике штетних организама и заштите здра-
вља биља за штетни организам из става 1. овог члана.

(4) Овлашћена институција припрема информационе 
летке са стручним савјетима о начинима спречавања ши-
рења и могућим мјерама контроле патогена и вектора.

(5) Програм посебног надзора подразумијева монито-
ринг који се спроводи над присуством штетних организама 
(у даљем тексту: мониторинг).

(6) Увозне пошиљке које су обухваћене мониторингом 
не задржавају се на граничном прелазу и за њих фитоса-
нитарни инспектор издаје рјешење о забрани промета до 
добијања резултата лабораторијских анализа.

(7) У случају детекције карантинског штетног органи-
зма, Инспекторат предузима све неопходне радње у складу 
са прописима којима је регулисана ова област.

Члан 4.
Одабир локација врши се на основу познавања биоло-

гије карантински штетног организма Xylella fastidiosa, кли-
матских услова за његов развој и географске дистрибуције 
и величине комерцијалних производних засада, регистро-
ваних матичњака и расадника, као и јавних површина на 
којима се узгајају биљке домаћини.

Члан 5.
(1) Подручја рада су мјеста уласка пошиљки биљака 

домаћина у Републику Српску, матични засади регистрова-
них расадника, затим производни засади, пољопривредна 
газдинства, окућнице и јавне површине на којима се узгаја-
ју или расту биљке домаћини Xylella fastidiosa.

(2) Надзором се обухватају мјеста уласка пошиљки 
биљака домаћина на граничним прелазима, као могућих 
путева уношења карантински штетног организма Xylella 
fastidiosa у Републику Српску, затим матична стабла, про-
изводни засади, јавне површине, пољопривредна газдин-
ства и окућнице на којима се узгајају: винова лоза, бресква, 
трешња, маслина, цитруси, лаванда, рузмарин, винка, оле-
андер, Polygala myrtifolia и друге биљке домаћини.

Члан 6.
Вријеме вршења надзора у регистрованим расадницима, 

производним засадима и јавним површинама одређује се на 
основу животног циклуса штетног организама и фенологије 
биљака домаћина, а врши се у складу са међународно приз-
натом и валидном EPPO дијагностичком методом.

Члан 7.
(1) Визуелни прегледи и узимање службених узорака 

врше се током сезоне раста биљака домаћина, када су симп-
томи видљиви.

(2) Визуелне прегледе и узимање службених узорака 
врше овлашћене институције, уз присуство запослених у 
Министарству који обављају послове пружања стручних 
услуга у пољопривреди, а који одређују локацију и засад за 
узимање узорака.

(3) Ток визуелног прегледа и начин узорковања пропи-
сани су у Прилогу 2. овог програма, који чини његов са-
ставни дио.

(4) Надзор зависи од врсте биљке домаћина и географ-
ског положаја и врши се:

1) на матичним стаблима у регистрованим расадницима 
винове лозе, брескве, трешње, маслине, цитруса и других 
биљака домаћина,

2) код произвођача расада рузмарина, лаванде, пеларго-
није, винке и других биљака домаћина,

3) у производним засадима винове лозе, врста рода Prunus, 
маслине и цитруса, придајући посебну пажњу младим биљка-
ма које потичу од садног материјала из трећих земаља,

4) на виновој лози, врстама рода Prunus, маслини, ци-
трусима, олеандеру, врсти Polygala myrtifolia и другим 
биљкама домаћинима које се узгајају на окућницама, при-
дајући посебну пажњу младим биљкама које потичу од сад-
ног материјала из трећих земаља,

5) на јавним површинама на којима су засађене младе 
биљке олеандера и друге биљке домаћини, придајући по-
себну пажњу биљкама поријеклом из Италије, Француске, 
Костарике и Хондураса.

(5) Биљке се прегледају појединачно, а при узимању 
узорака детаљно се описује мјесто узорковања са оба-
везним уношењем GPS позиције на обрасцу Записника 
о узимању узорака и пријави узорака, који се налази се у 
Прилогу 3. овог програма и чини његов саставни дио.

Члан 8.
Број узорака за лабораторијско испитивање присуства 

карантински штетног организма Xylella fastidiosa, који 
врши овлашћена институција, налази се у табелама 2. и 3. 
из Прилога 4. овог програма, који чини његов саставни дио, 
а детаљан приказ броја узорака биће дефинисан уговором о 
условима за реализацију и коришћење средстава за финан-
сирање програма из области заштите здравља биља.

Члан 9.
Број службених узорака за лабораторијско испити-

вање присуства карантински штетног организма Xylella 
fastidiosa, чије узимање врши Инспекторат, прописан је у 
табелама 1. и 4. у Прилогу 4. овог програма.

Члан 10.
(1) Лабораторијска испитивања узорака врше се у складу 

са међународно признатим и валидним дијагностичким мето-
дама EPPO Diagnostic protocol for regulated pests PM 7/24(4): 
Xylella fastidiosa, Bulletin OEPP/EPPO (2019) 49 (2), 175–227.

(2) Лабораторијски извјештаји, осим резултата анализа, 
садрже и методе по којима је вршена детекција.

Члан 11.
(1) Локације узорковања и визуелних прегледа уносе се 

у Фито-Гис апликацију.
(2) На основу резултата спровођења овог програма, 

узорковања и извјештаја из лабораторија, овлашћене ин-
ституције дужне су да израде карту извршених визуелних 
прегледа, карту локација узорковања и карту локација са 
позитивним узорцима користећи Фито-Гис апликацију.

(3) Овлашћене институције достављају Министарству, 
у електронском облику, карте из става 2. овог члана и спи-
сак GPS локација у XY координатном систему.

Члан 12.
(1) Рок за узимање узорака матичних стабала из реги-

строваних расадника, производних засада и јавних повр-
шина, те достављање узорака овлашћеној лабораторији 
ради лабораторијских анализа је 1. децембар 2022. године.
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ПРИЛОГ 1.

Листа биљака домаћина
за које је утврђено да су осјетљиве на Xylella fastidiosa

Биљке домаћини осјетљиви према Xylella fastidiosa subsp. multiplex
Латински назив Домаћи назив
Acer pseudoplatanus L. горски јавор, бијели јавор
Artemisia arborescens L. жбунолики пелин
Asparagus acutifolius L. оштролисна шпарога
Cistus monspeliensis L. љепљиви бушин
Cistus salviifolius L. бијели бушин
Coronilla valentina грмаста мљечика
Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) зановијет, метлаш
Genista ephedroides DC. врста жутилице
Hebe хебе
Lavandula angustifolia Mill. баштенска лаванда
Lavandula dentata L. рецкаста лаванда
Lavandula stoechas L. шпанска лаванда
Myrtus communis L. ароматична обична мирта
Pelargonium graveolens L‘Hér мирисна мушкатла
Prunus cerasifera Ehrh. црвенолисна шљива
Quercus suber L. храст
Rosa x fl oribunda ружа мјесечарка
Rosmarinus offi cinalis L. рузмарин
Spartium junceum L. зувка, брнистра

Биљке домаћини осјетљиви према Xylella fastidiosa subsp. pauca
Acacia saligna (Labill.) Wendl. акација
Asparagus acutifolius L. оштролисна шпарога
Catharanthus винка, зимзелен
Cistus creticus L.
Dodonaea viscosa Jacq.
Euphorbia terracina L. мљечика
Grevillea juniperina L. гравелија
Laurus nobilis L. ловор
Lavandula angustifolia Mill. баштенска лаванда
Myrtus communis L. ароматична обична мирта
Myoporum insulare R. Br.
Nerium oleander L. олеандер
Olea europaea L. маслина
Polygala myrtifolia L.
Prunus avium (L.) L. трешња
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb бадем
Rhamnus alaternus L. ваздазелена кркавина

(2) Коначни извјештај о спроведеном програму, као и 
карте из члана 11. став 2. овог програма, достављају се Ми-
нистарству до 10. децембра 2022. године.

(3) Рок за узимање узорака из увоза, његовог доставља-
ња овлашћеној лабораторији ради лабораторијских анали-
за, те достављање извјештаја Инспектората о узимању узо-
рака је 31. децембар 2022. године.

(4) Овлашћене институције одмах извјештавају Ми-
нистарство о посебним догађајима током спровођења овог 
програма, а посебно о свим случајевима откривања штет-
них организама који су предмет посебног надзора.

(5) У случају откривања штетних организама који су 
предмет посебног надзора, вршиоци одмах обавјештавају 
Министарство и Инспекторат, који предузима неопходне 
фитосанитарне мјере с циљем спречавања ширења и сузби-
јања штетног организма, а у складу са прописима из ове 
области, те о томе обавјештава Министарство.

Члан 13.
Резултати овог програма воде се и достављају Ми-

нистарству на обрасцима 1, 2, 3. и 4, који се налазе у При-
логу 5. овог програма и чине његов саставни дио.

Члан 14.
Спровођење овог програма финансира се из буџета 

Републике Српске на основу Правилника о условима и 
начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољо-
привреде и села у 2022. години – право на подстицајна 
средства за финансирање програма из области заштите 
здравља биља.

Члан 15.
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи 

Програм посебног надзора над присуством карантински 
штетног организма Xylella fastidiosa Wells et al. – проузро-
ковача Пирсове болести на подручју Републике Српске у 
2021. години (“Службени гласник Републике Српске”, број 
43/21).

Члан 16.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-330-763/22
31. марта 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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Rosmarinus offi cinalis L. рузмарин
Spartium junceum L. зувка или брнистра
Vinca винка
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra L.

Биљке домаћини осјетљиви према неколико подврста Xylella fastidiosa
Coffea кафа

ПРИЛОГ 2.

Ток визуeлног прегледа и начин узорковања
1.1. Визуелни прегледи
Визуелни прегледи спроводе се на биљним врстама на мјесту 

или у близини мјеста производње и на мјестима уласка пошиљки 
на основу листе биљака домаћина које су се показале као симпто-
матичне у EPPO региону.

Визуелни прегледи на мјесту или у близини мјеста производ-
ње спроводе се само током периода вегетације, по могућности по 
облачном времену:

1) поље – визуелни прегледи једногодишњих и вишегодишњих 
биљних врста спроводе се у току периода вегетације (не током 
фазе мировања), са оптималним периодом од краја прољећа до по-
четка јесени,

2) мјеста која примају већи број пошиљки захтијевају више 
од једне инспекције на годишњем нивоу, на основу процјене ри-
зика.

1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање
Узимање узорака за лабораторијско тестирање потребно је 

вршити истовремено са визуелним прегледима, у периоду веге-
тације. Узорковање симптоматичних биљака за већину домаћина 
осјетљивих на Xylella fastidiosa врши се у периоду испољавања 
симптома, од краја прољећа до почетка јесени. На основу иску-
ства са подручја Италије и Француске, у обзир се узимају сљедећи 
аспекти:

1) за Polygalu spp. узорковање се изводи од краја прољећа до 
почетка јесени;

2) за Olea europeu и Nerium oleander запажања спроведена у 
Италији (у регији

Апулија) показују да су:
– симптоми увенућа, сушења и ожеготина у вези са инфекција-

ма које проузрокује Xylella fastidiosa најизраженији током љета, 
иако могу бити присутни током цијеле године,

– у неким случајевима симптоми уочени током зимског перио-
да на почетку кретања вегетације,

– бактерија се може детектовати током цијеле године помоћу 
серолошких и молекуларних тестова, иако је доказано да молеку-
ларни тестови имају већи степен осјетљивости и поузданости,

– изолација бактерија у чистој култури била је неуспјешна из 
узорака прикупљених са поља при температурама вишим од 38 °C,

– за листопадне врсте (нпр. Prunus spp.) у Италији (регион 
Aпулије) у листовима прикупљених током љета симптоми су ре-
довно уочавани и изолације су биле успјешне.

Узорак треба да се састоји од:
1) зрелог ткива (грана и лишћа), при чему је прикупљање из-

данака и младара у периоду активног раста потребно избјегавати,
2) зрелих листова са петељкама и дрвенастих гранчица за ви-

шегодишње биљне врсте,
3) стабљика и зрелог лишћа код зељастих врста, гдје је могуће.
Наведени тип узорака ткива треба да обезбиједи највиши 

могући ниво детекције циљаног штетног организма. Приликом 
узорковања потребно је испратити принципе добре праксе за 
узорковање биља и биљних дијелова за лабораторијско тестира-
ње (нпр. евиденција података о узроку на лицу мјеста узорковања, 
коришћење одговарајућег прибора и материјала за узорковање, де-
зинфекција прибора и алата итд.).

Биљке са испољеним симптомима
Узорак треба да се састоји од репрезентативних грана или 

резница са јасно испољеним симптомима на узоркованој биљци/
биљкама и да садржи најмање 10–25 листова (у зависности од ве-
личине листа). Препоручено је да се узорковање изврши са једне 
симптоматичне биљке или, уколико није могуће, са више симпто-
матичних биљака.

Биљке без испољених симптома
Узорак треба да се састоји од грана или резница са узорковане 

биљке/биљака и да садржи најмање од четири до десет грана или 
резница (у зависности од величине биљке домаћина).

ПРИЛОГ 3.

Записник
за посебан надзор над присуством Xylella fastidiosa

(Подаци о узорцима узетим за лабораторијску анализу из производних засада, пољопривредних газдинстава, окућница и јавних површи-
на на којима се узгајају или расту биљке домаћини)

Број: бр. регије – бр. службе – ваш број, година –
Нпр.: 01-01а-III-10/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.../2022.
Датум: ________________________
Шифра узорка:_________________
Подаци о произвођачу

Назив
Адреса
Телефон
Број пољопривредног газдинства

Подаци о биљној врсти

Подручје
Општина
Катастарска општина
Потес
Прегледана површина
Поријекло биљног материјала
GPS координате
Врста биљке домаћина
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Сорта
Дијелови биљке који се узоркују

Примједбе:  _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Одговорно лице произвођач / власник биља

_______________________________________

Овлашћено лице за преглед

_____________________________

ПРИЛОГ 4.
Табела 1. Број узорака за визуелни преглед и лабораторијско испитивање присуства инфекције Xylella fastidiosa на матичним стаблима у 
регистрованим расадницима пољопривредног биља у Републици Српској

Биљке домаћини Број визуелних прегледа са узорковањем за лабораторијско испитивање
Матична стабла биљака домаћина 12

Табела 2. Број узорака за визуелни преглед и лабораторијско испитивање присуства инфекције Xylella fastidiosa у производним засадима 
и на окућницама у Републици Српској

Подручје Број визуелних прегледа са узорковањем за лабораторијско испитивање
Република Српска 43

Укупно 43*
 * Извршити визуелни преглед и узимање узорака за лабораторијско тестирање на биљкама домаћинима у зависности од њихове заступље-
ности.

Табела 3. Број визуелних прегледа и узорака са јавних површина за лабораторијско тестирање присуства Xylella fastidiosa

Подручје Број визуелних прегледа са узорковањем за лабораторијско испитивање
Република Српска 12

Укупно 12

Табела 4. Број службених узорака из увоза за лабораторијско испитивање присуства Xylella fastidiosa

Узорци Број визуелних прегледа са узорковањем ради тестирања латентне инфекције
Увезене пошиљке биљки домаћина 3

Укупно 3

Табела 5. Укупан број узорака за Програм посебног надзора над присуством Xylella fastidiosa на подручју Републике Српске у 2022. 
години

Узорковања и визуелни прегледи Број визуелних прегледа са узорковањем за лабораторијско испитивање
Регистровани расадници у Републици Срп-

ској (Табела 1) 12

Производни засади и пољопривредна га-
здинства и окућнице у Републици Српској 

(Табела 2)
43

Јавне површине (Табела 3) 12
Увоз (Табела 4) 3

Укупно 70

ПРИЛОГ 5.
Образац 1. Резултати Програма посебног надзора над присуством Xylella fastidiosa – проузроковача Пирсове болести на подручју Репу-
блике Српске у 2022. години спроведеног у производним засадима, регистрованим расадницима, пољопривредним газдинствима и на 
окућницама
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Уставни суд Републике Српске
Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. т. а) и б) Закона 
о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 
30. марта 2022. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да Правилник о расподјели средстава 

за спорт и физичку културу (“Службени гласник града 
Бијељина”, бр. 5/18, 12/18, 5/19, 3/20 и 10/21) није у сагла-
сности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21).

О б р а з л ож е њ е
Мирослав Миловановић из Бијељине дао је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о 
измјени Правилника о расподјели средстава за спорт и фи-
зичку културу (“Службени гласник града Бијељина”, број 
10/21) због, како наводи, несагласности са чланом 36, чла-
ном 39. став 2. тачка 9. и чланом 82. ст. 1. и 2. Закона о ло-
калној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 97/16 и 36/19), те чланом 5. став 1. алинеје 4. и 7, чланом 
69. став 1, чланом 102. став 1. тачка б) и чланом 108. Устава 
Републике Српске. Из садржине навода даваоца иницијати-
ве произлази да градоначелник града Бијељине није имао 
овлашћење за доношење оспореног правилника, односно 
да градоначелник није орган надлежан за уређивања пита-
ња из оспореног правилника. С тим у вези, давалац ини-
цијативе се позива на члан 59. став 1. Закона о локалној 
самоуправи, којим су прописане надлежности градоначе-
лника/начелника општине, а указује и на поједине одредбе 
Закона о спорту (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 79/20), те закључује да једино скупштина града може, 

сагласно члану 39. став 2. тачка 9. Закона о локалној само-
управи, доносити одлуке о обављању функција из области 
спорта, односно да је, у конкретном случају, Скупштина 
града Бијељине била надлежна да пропише начин, услове, 
критеријуме и поступак расподјеле средстава планираних 
буџетском позицијом “средства за спорт по Правилнику о 
расподјели” по раздјелима у проценту од укупног износа 
наведене буџетске ставке. Имајући у виду да је оспорени 
правилник донесен од стране ненадлежног органа, давалац 
иницијативе предлаже да Суд утврди да исти није у сагла-
сности са одредбама Закона о локалној самоуправи, као ни 
са наведеним одредбама Устава.

Разматрајући дату иницијативу, Суд је Рјешењем број: 
У-38/21, од 8. септембра 2021. године, покренуо поступак 
за оцјењивање уставности и законитости Правилника о ра-
сподјели средстава за спорт и физичку културу (“Службе-
ни гласник града Бијељина”, бр. 5/18, 12/18, 5/19, 3/20 и 
10/21). Суд је наведеним рјешењем, у смислу одредбе члана 
42. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), про-
ширио оцјену уставности и законитости и на Правилник 
о расподјели средстава за спорт и физичку културу (“Слу-
жбени гласник града Бијељина”, бр. 5/18, 12/18, 5/19 и 
3/20), који је такође донио градоначелник града Бијељине 
и који је мијењан оспореним Правилником о измјени Пра-
вилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу 
(“Службени гласник града Бијељина”, број 10/21).

У одговору који је на Рјешење о покретању поступка 
доставио градоначелник града Бијељине наводи се да су 
неосновани наводи даваоца иницијативе којим се оспорава 
наведени правилник те у том смислу, поводом навода који 
се односе на несагласност оспореног правилника са чла-
ном 36. Закона о локалној самоуправи, цитира ову законску 
одредбу и закључује да иста нема никакве везе са питањем 
расподјеле средстава у спорту, односно питањем доношења 
аката из области спорта. У одговору се, такође, цитира и 
одредба члана 39. Закона о локалној самоуправи, те наво-

Образац 2. Резултати Програма посебног надзора над присуством Xylella fastidiosa – проузроковача Пирсове болести спроведеног на 
граничним прелазима

Пошиљке из увоза

Број узорака Винова лоза Prunus spp. (бресква 
и трешња) Маслина Цитруси Олеандер Друге биљке 

домаћини
Период узорко-

вања
Број позитивних 

узорака
Број негативних 

узорака

Образац 3. Резултати Програма посебног надзора над присуством Xylella fastidiosa – проузроковача Пирсове болести на подручју Репу-
блике Српске у 2022. години спроведеног на јавним површинама

Јавне површине

Број узорака Период узорковања Укупна површина узорко-
вања (ha) Број позитивних узорака Број негативних узорака

Олеандер
Друге биљке 
домаћини

Образац 4. Укупни резултати Програма посебног надзора над присуством Xylella fastidiosa – проузроковача Пирсове болести на подручју 
Републике Српске у 2022. години

Регистровани 
расадници

Производни засади, 
пољопривредна га-
здинства и окућнице

Јавне површине Увоз Укупно

Број узорака за лабораториј-
ску анализу 

Број позитивних узорака 
Број негативних узорака 
Након завршетка Програма посебног надзора, попуњене табеле у електронском облику потребно је доставити Министарству на 

имејл-адресу: mps@mps.vladars.net.
Рок за завршетак наведених послова је 10. децембар 2022. године.




