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Организациони дијаграм:

Mинистар

Секретаријат

Јединица за 
интерну ревизију

Кабинет 
министра

Одјељење за кан-
целаријско посло-
вање, правне  и 

кадровске послове

Одјељење за стра-
тешко планирање 
и финансирање 
здравствене 
заштите

Одјељење за 
опште и техничке 

послове

Ресор за јавно 
здравство, 

међународну са-
радњу и европске 

интеграције

Одјељење за јавно 
здравство

Одсјек за европ-
ске интеграције 
и међународну 

сарадњу

Ресор за фарма-
цију

Одјељење за 
хемикалије и 
биоциде

Одсјек за 
фармацију

Ресор за плани-
рање, анализу, 
финансирање и 
имплементацију 

пројеката

Одјељење за ана-
лизу финансирања 

здравствене 
заштите

Одсјек за плани-
рање и имплемен-
тацију пројеката

Ресор за 
здравствену 
заштиту

Стручни 
савјетник

Стручни 
савјетник

Одсјек за ра-
чуноводствене 
послове и фи-
лијале трезора

Одсјек за одно-
се са јавношћу

Одјељење за 
здравствену 
заштиту

Одсјек за 
трансплантацију и 
биомедицину

Ресор за социјал-
ну, породичну и 
дјечију заштиту

Одјељење за 
социјалну заштиту

Одјељење за 
породичну и 

дјечију заштиту

Посебни услови:
- VII степен стручне спреме,
- фармацеутски, технолошки или природно-математички фа-

култет - одсјек хемија, правни факултет,
- најмање двије године радног искуства у траженом степену 

образовања,
- положен стручни испит за рад у републичким органима 

управе,
- активно знање енглеског језика.
Број извршилаца: 1 (један)”.

Члан 8.
У члану 86. у дијелу “Број извршилаца” ријечи: “1 (један)” 

мијењају се и гласе: “2 (два)”.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/03-012-2/22
8. фебруара 2022. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

653
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 ШТЕТНИХ 
ИНСЕКАТА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ НА ПОДРУЧЈУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2022. ГОДИНИ

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

спровођења мјера, подручје дјеловања, субјекти који их 
спроводе, извори и начин обезбјеђивања и коришћења 
средстава, као и начин контроле спровођења мјера посеб-
ног надзора над присуством штетних инсеката у биљној 
производњи на подручју Републике Српске у 2022. години.

Члан 2.
Циљ овог програма је утврђивање присуства, односно 

одсуства, као и сезонске динамике популације сљедећих 
штетних инсеката: азијске воћне мушице Drosophila suzukii 

Matsumura,  смеђе мраморасте стјенице Halyomorpha halys 
Stal,  сјеверноамеричке трешњине муве Rhagoletis cingulata 
Loew, орахове муве Rhagoletis completa Cresson и азијског 
стршљена Vespa velutina Lepeletier у производним засадима 
биљака домаћина.

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције и сезонске динамике 

штетних инсеката спроводи се на цијелој територији Репу-
блике Српске.

(2) Подручја рада су површине на којима се гаје биљке 
домаћини.

(3) Институције које имају овлашћење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тек-
сту: Министарство) за спровођење послова од јавног инте-
реса у области дијагностике штетних организама и заштите 
здравља биља за штетне организме из члана 2. овог про-
грама (у даљем тексту: овлашћене институције) спроводе 
посебан надзор у производним засадима биљака домаћина 
штетних организама.

(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).
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Члан 4.

(1) Биљне врсте домаћини азијске воћне мушице 
Drosophila suzukii Matsumura су: малина (Rubus idaeus 
L.), црна малина (Rubus occidentalis L.), купина (Rubus 
fructicosa L.), рибизла (Ribes spp.), боровница (Vaccinium 
myrtillus L.), јагода (Fragaria ananassa Duchesne), смоква 
(Ficus carica L.), јабука (Malus domestica Borkh.), бијели дуд 
(Morus alba L.), црвени дуд (Morus rubra L.), кајсија (Prunus 
armeniaca L.), трешња (Prunus avium L.) L.), вишња (Prunus 
cerasus L.), шљива (Prunus domestica L.), бресква (Prunus 
persica L., Batsch), винова лоза (Vitis vinifera L.), киви 
(Actinidia spp.) и друге.

(2) Биљне врсте домаћини смеђе мраморасте стјенице 
Halyomorpha halys Stal су: крушка (Pyrus communis L.), ја-
бука (Malus domestica Borkh.), бресква (Prunus persica L.), 
трешња (Prunus avium L.), кајсија (Prunus armeniaca L.), 
шљива (Prunus domestica L.), малина (Rubus idaeus L.), ви-
нова лоза (Vitis vinifera L.), парадајз (Solanum lycopersicum 
L.), соја (Glycine max L.) и друге.

(3) Примарни домаћини сјеверноамеричке трешњине 
муве Rhagoletis cingulata Loew су трешња (Prunus avium L.) 
и вишња (Prunus cerasus L.).

(4) Биљна врста домаћин орахове муве Rhagoletis 
completa је орах (Juglans regia L.)

(5) Примарни домаћини азијског стршљена Vespa 
velutina Lepeletier су: крушка (Pyrus communis L.), јабука 
(Malus domestica Borkh.), бресква (Prunus persica L.) и ви-
нова лоза (Vitis vinifera L.).

Члан 5.
(1) Постављање клопки у производним засадима врше 

овлашћене институције уз присуство запослених у Ми-
нистарству, који обављају послове пружања стручних 
услуга у пољопривреди, а који одређују локацију и засад за 
постављање клопки и узимање узорака.

(2) Начин постављања клопки и узимање узорака дефи-
нисани су у Прилогу 1. овог програма, који чини његов са-
ставни дио, а свака клопка по завршетку периода праћења 
представља узорак.

(3) Одабир локација врши се на основу биологије штет-
ног организма, економског значаја гајених биљака за поје-
дина подручја, као и географске дистрибуције и величине 
засада биљака домаћина из члана 4. овог програма.

(4) Надзором су обухваћени производни засади, као и 
сусједне површине или парцеле на којима су заступљене 
биљке домаћини из члана 4. овог програма.

(5) За азијског стршљена, поред мјеста из става 4. овог 
члана, додатно се прате локације пчелињака.

(6) Период надзора траје током цијелог периода актив-
ности инсеката.

Члан 6.
Преглед броја узорака за лабораторијско испитивање 

присуства штетних инсеката које врше овлашћене инсти-
туције приказан је у Табели 1. из Прилога 2. овог програма, 
који чини његов саставни дио.

Члан 7.
(1) При узимању узорака мјесто се означава GPS коор-

динатама у ХY систему, а то се наводи у Записнику о узи-
мању узорака, који се налази у Прилогу 3. овог програма и 
чини његов саставни дио.

(2) Све локације узорковања уносе се у Фито-Гис апли-
кацију.

(3) На основу резултата спровођења овог програма, 
узорковања и извјештаја из лабораторија, овлашћене ин-
ституције дужне су да израде карту локација постављања 
клопки и карту са позитивним резултатима користећи Фи-
то-Гис апликацију.

(4) Овлашћене институције достављају списак GPS ло-
кација у XY координатном систему на Обрасцу 2, који се 
налази у Прилогу 4. овог програма и чини његов саставни 
дио.

(5) Карте из става 3. и Образац из става 4. овог члана 
достављају се Министарству у електронском облику.

Члан 8.
(1) Рок за узимање узорака, те достављање узорака 

овлашћеној лабораторији ради лабораторијских анализа је 
1. децембар 2022. године. 

(2) Коначни извјештај о спроведеном програму и карте 
из члана 7. став 3. овог програма достављају се Министар-
ству до 10. децембра 2022. године.

(3) Вршиоци посебног надзора благовремено извје-
штавају Министарство о посебним догађајима током спро-
вођења овог програма, а посебно о свим случајевима откри-
вања штетног организма који је предмет посебног надзора.

(4) Укупни резултати овог програма воде се и доставља-
ју Министарству на прописаним обрасцима 1. и 2, који се 
налазе у Прилогу 4. овог програма.

Члан 9.
Спровођење овог програма финансира се из буџета Ре-

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

Члан 10.
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи Про-

грам посебног надзора над присуством штетних инсеката у 
биљној производњи на подручју Републике Српске у 2021. 
години (“Службени гласник Републике Српске”, број 51/21).

Члан 11.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-330-768/22
31. марта 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КЛОПКИ, НАЧИН УЗОРКОВАЊА 
БИЉАКА ДОМАЋИНА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ АНАЛИЗУ

1.1. Израда и постављање клопки за азијску воћну мушицу 
Drosophila suzukii Matsumura

− Клопке се праве од PET боце запремине 0,5 l, са шест рупа 
промјера 5 mm.

− Као атрактант у боцу се сипа 0,2 l јабуковог сирћетa.
− Клопке се постављају у крошњу на висину од 1,8 m на 

засјењено мјесто .
− Клопке се постављају на почетку вегетације, а скидају на 

крају вегетационог периода.
− Садржај клопке представља узорак, који се анализира у овла-

шћеној лабораторији.
 1.2. Израда и постављање клопки за смеђу мраморасту стјени-

цу Halyomorpha halys Stal
− Праве се црне пирамидалне клопке висине 110 cm.
− Као атрактант се користе агрегацијски феромон и methyl (2E, 

4E, 6Z) – decatrienoate. Клопке се постављају на ободу парцеле на 
којој се гаји биљка домаћин.

− Клопке се постављају прије почетка фенофазе зрења плодова 
и остају тамо до краја вегетације.

− Садржај клопке представља узорак, који се анализира у овла-
шћеној лабораторији.

1.3. Израда и постављање клопки за сјеверноамеричку 
трешњину муву Rhagoletis cingulata Loew

− За праћење присуства овог штетног инсекта користе се жуте 
љепљиве клопке димензија 25 cm · 10 cm.

− Клопке се постављају у крошњу на висину од 1,8 m на 
засјењено мјесто.

− Клопке се постављају на почетку фенофазе зрења плодова 
биљке домаћина, а прегледају се након постигнуте технолошке 
зрелости плодова.

− Садржај клопке представља узорак, који се анализира у овла-
шћеној лабораторији.
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1.4. Израда и постављање клопки за орахову муву Rhagoletis 
completa L.

− За праћење присуства овог штетног инсекта користе се жуте 
љепљиве клопке димензија 25 cm · 10 cm.

− Клопке се постављају у крошњу на висину од 1,8 m на 
засјењено мјесто.

− Клопке се постављају у периоду јул-септембар.
− Садржај клопке представља узорак, који се анализира у овла-

шћеној лабораторији.
1.5. Израда и постављање клопки за азијског стршљена Vespa 

velutina Lepeletier

− За праћење присуства овог штетног инсекта користе се ловне 
посуде израђене од PVC боца.

− Као атрактант користи се мјешавина пива и воћног сока.
− Клопке се постављају у крошњу на висину од 1,8 m на осун-

чано мјесто.
− Клопке се постављају на почетку фенофазе зрења плодова 

биљке домаћина, а прегледају се након постигнуте технолошке 
зрелости плодова.

− У пчелињацима се клопке постављају 10 m од кошница у 
периоду мај‒август у пуној активности пчела.

− Садржај клопке представља узорак, који се анализира у овла-
шћеној лабораторији.

ПРИЛОГ 2.
Табела 1. Преглед дистрибуције броја узорака за лабораторијско испитивање присуства штетних инсеката

Штетни организам Број узорака
1. Drosophila suzukii – азијска воћна мушица 90
2. Halyomorpha halys – смеђа мрамораста стјеница 100
3. Rhagoletis cingulata – сјеверноамеричка трешњина мува 20
4. Rhagoletis completa – орахова мува 20
5. Vespa velutina ‒ азијски стршљен 50

ПРИЛОГ 3.
ЗАПИСНИК

за посебан надзор над присуством штетног инсекта ____________________
(Подаци о локалитету постављене клопке)

Број: И-број узорка/22
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
Сорта
Дијелови биљке који се узоркују

Примједбе:  _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Одговорно лице
власник биља

________________________________

Овлашћено лице
за преглед

_____________________________

ПРИЛОГ 4.
Образац 1. Укупни резултати Програма посебног надзора над присуством штетних инсеката на подручју Републике Српске у 2022. години
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Drosophila suzukii – азијска воћна мушица
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Halyomorpha halys – смеђа мрамораста стјеница

Vespa velutina Lepeletie ‒ азијски стршљен
Rhagoletis cingulata – сјеверноамеричка трешњи-

на мува
Rhagoletis completa – орахова мува

Образац 2. Списак GPS координата у XY координатном систему са локација постављених клопки које врши овлашћена институција за 
штетни организам __________________________

Редни 
број Подручје Власник биља Х координата Y координата Период праћења 

инсекта Биљна врста Резултат лабораторијске 
анализе

Након завршетка Програма посебног надзора, попуњене табеле у електронској форми 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 НЕМАТОДА 
У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 

2022. ГОДИНИ

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

вођења мјера, подручје дјеловања, субјекти који их спрово-
де, извори и начин обезбјеђивања и коришћења средстава, 
као и начин контроле спровођења мјера посебног надзора 
над присуством нематода у биљној производњи у Републи-
ци Српској у 2022. години.

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

носно одсуства нематода на мјестима производње садног 
материјала, у производним засадима биљака домаћина, 
увозним пошиљкама, те мјестима промета садног материја-
ла и сјемена.

(2) Предмет праћења су нематоде вектори вируса фа-
милије Longidoridae, стабљикина нематода Ditylenchus 
dipsaci, јабукина нематода Meloidogyne mali и врсте немато-
да Meloidogyne incognita M. javanica, M. hapla, M. arenaria, 
Pratylenchus penetrans и P. vulnus.

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради утврђивања присуства немато-

да у биљној производњи спроводи се на граничним прела-
зима и на цијелој територији Републике Српске.

(2) Посебан надзор и мјере надзора на граничним пре-
лазима и на мјестима промета сјемена и садног материјала 
спроводи Републичка управа за инспекцијске послове (у 
даљем тексту: Инспекторат).

(3) Институције које имају овлашћење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Срп-
ске (у даљем тексту: Министарство) за спровођење послова 
од јавног интереса у области дијагностике штетних орга-
низама и заштите здравља биља за штетни организам из 
члана 2. став 2. овог правилника (у даљем тексту: овлашће-
не институције) спроводе посебан надзор у регистрованим 
расадницима и производним засадима.

(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, те 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.
(1) Најважније биљке домаћини нематода вектора 

вируса фамилије Longidoridae су: Rubus idaeus (мали-
на), Rubus fruticosus (купина), Malus domestica (јабука), 
Prunus domestica (шљива), Prunus persica (бресква), Prunus 
avium (трешња), Vitis vinifera (винова лоза), sp. Vaccinium 
myrtillus (боровница) и друге.

(2) Најважније биљке домаћини стабљикине нема-
тоде Ditylenchus dipsaci су: Allium cepa L. – црвени лук, 
Allium sativum L. – бијели лук, Allium porrum ‒ празилук, 
Avena sativa ‒ зоб, Begonia spp. ‒ бегонија, Beta vulgaris 
var. saccharifera ‒ шећерна репа, Cannabis sativа ‒ коно-
пља, Fragaria ananassa ‒ јагода, Gladiolus spp. ‒ гладиоле, 
Hyacinthus orientalis ‒ зумбул, Medicago sativa ‒ луцерка, 
Narcissus spp. – нарцис, Nicotiana tabacum ‒ дуван, Phaseolus 
vulgare ‒ пасуљ, Pisum sativum ‒ грашак, Secale cereale ‒ 
рижа, Solanum tuberosum ‒ кромпир, Trifolium pratense ‒ 
црвена дјетелина, Trifolium repens ‒ дјетелина, Tulipa spp. 
‒ тулипани, Vicia faba ‒ боб, Zea mays ‒ кукуруз и друге.

(3) Најважније биљке домаћини јабукине немато-
де Meloidogyne mali су: јабука и њене подлоге (Malus 
domestica, M. pumila, M. prunifolia), дуд (Morus alba, M. 
bombycis) и бријестови (Ulmus chenmoui, U. glabra).

(4) Биљке домаћини врста Meloidogyne incognita M. 
javanica, M. hapla, M. arenaria, Pratylenchus penetrans и P. vulnus 
су воћне врсте чије се саднице производе у расадницима.

Члан 5.
Одабир локација за спровођење овог програма врши се 

на основу биологије штетног организма, климатских услова 
за његов развој, географске дистрибуције и величине повр-
шина на којима су заступљене биљне врсте биљки домаћина.

Члан 6.
Подручја рада су мјеста уласка пошиљки биљака до-

маћина у Републику Српску, регистровани расадници 
биљака домаћина, производни засади биљака домаћина, 
као и мјеста унутрашњег промета.

Члан 7.
(1) Узимање службених узорака за лабораторијско те-

стирање стабљикине нематоде врши се током сезоне раста 




