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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1213/22 Предсједник
7. априла 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2) Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 164. сједници, одржа-
ној 7.4.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Дијана Грбић, дипломирани глумац, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавне установе 
Народно позориште Републике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1216/22 Предсједник
7. априла 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 25/03), Влада Републике Срп-
ске, на 164. сједници, одржаној 7.4.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Дијана Грбић, дипломирани глумац, именује се за 
вршиоца дужности директора Јавне установе Народно по-
зориште Републике Српске на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1217/22 Предсједник
7. априла 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08) и члана 18. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16), Влада Републике Српске, на 164. сједници, одржа-
ној 7.4.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Љиљана Лабовић Маринковић, дипломирани прав-
ник, разрјешава се дужности вршиоца дужности директора 
Јавне установе Дјечије позориште Републике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1194/22 Предсједник
7. априла 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 

118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и 
члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 25/03), Влада Републике Српске, на 164. 
сједници, одржаној 7.4.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Љиљана Лабовић Маринковић, дипломирани прав-
ник, именује се за вршиоца дужности директора Јавне 
установе Дјечије позориште Републике Српске на период 
до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1195/22 Предсједник
7. априла 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р. 
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На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о храни (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 19/17) 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 водопривреде  д о н о с и

ПРОГ РАМ
МОНИТОРИНГА ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 

БИЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим програмом прописују се начин спровођења мони-

торинга остатака средстава за заштиту биља у храни биљ-
ног поријекла, услови и начин узимања и чувања узорака.

Члан 2.
Мониторинг остатака средстава за заштиту биља у хра-

ни биљног поријекла (у даљем тексту: мониторинг остата-
ка) спроводи се с циљем:

1) зaштитe здрaвљa пoтрoшaчa,
2) утврђивања дa ли сe пoљoприврeдни прoизвoђaчи у Ре-

публици Српској придржaвajу дoбрe пoљoприврeднe прaксe,
3) смањења ризика излoжeнoсти пoтрoшaчa oд нe-

испрaвнe хрaнe биљнoг пoриjeклa,
4) искључивања из промета хране биљног поријекла 

која не испуњава услове максимално прописаних количина 
остатака средстава за заштиту биља.

Члан 3.
(1) Узимање узорака хране биљног поријекла ради 

вршења мониторинга остатака врши надлежни инспектор 
Републичке управе за инспекцијске послове у складу са 
прописима о храни и прописом о начину узимања узорака.

(2) За лако кварљиву храну (воће и поврће) надлежни 
инспектор узима један узорак који доставља службеној ла-
бораторији.

(3) Службена лабораторија од достављеног узорка пра-
ви дупликат узорка за потребе суперанализе, који се означа-
ва и печати у посебним врећицама и чува најмање 15 дана 
од дана достављеног извјештаја лабораторијске анализе.

(4) Дупликат узорка за потребе суперанализе фотогра-
фише се, а дигитална фотографија се исти дан доставља 
надлежном инспектору.

(5) Зa хрaну сa дужим рoкoм трajaњa надлежни инспек-
тор узима двa идентична узoркa истe сeриje или лoтa, oд 
кojих сe jeдaн дoстaвљa службеној лaбoрaтoриjи, a дру-
ги узoрaк сe чувa кoд инспeктoрa зa eвeнтуaлнe пoтрeбe 
супeрaнaлизe.
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ПРИЛОГ
Табела 1.

Редни 
број

Врстa прoизвoдa, брoj узoркa и вриjeмe узoркoвaњa
Врстa прoизвoдa Брoj узoрaкa

1. Крушкe(1) 10
2. Шљивe(1) 10
3. Maлинe(1) 10
4. Јагоде(1) 11
5. Jaбукe(1) 11
6. Брескве, укључујући нектарине и сродне хибриде(1) 11
7. Крaстaвaц (корнишон и салатар)(1) 13
8. Пaрaдajз(1) 11
9. Kупус(1) 11
10. Зeлeнa сaлaтa(1) 11
11. Шпинат(1) 11
12. Јечам у зрну(2) (3) 11
13. Зоб у зрну(2) (4) 11

14.
Вино (црвено или бијело) произведено од грожђа (ако нису 
доступни посебни фактори прераде за вино, онда навести 
употријебљене факторе за вино) 4

Укупнo 146
Нaпoмeнa
(1) Анализирају се непрерађени производи. Ако се производ узоркује смрзнут, пријављује се фактор прераде ако је примјењиво.
(2) Aкo нису дoступни узoрци јечма и зоби у зрну, мoжe сe aнaлизирaти и цјеловито брашно од јечма и зоби, тe сe приjaвљуje фaктoр 

прeрaдe. Aкo нису дoступни пoсeбни фaктoри прeрaдe, можe сe примиjeнити зaдaни фaктoр 1.
(3) Aкo нису дoступни узoрци јечма у зрну, диo пoтрeбнoг брoja узoрaкa зa јечам у зрну кojи сe нe мoжe узeти мoжe сe дoдaти брojу 

узoрaкa зa зоб у зрну, чимe сe смaњуje брoj узoрaкa зa јечам у зрну и срaзмjeрнo пoвeћaвa брoj узoрaкa зa зоб у зрну.
(4) Aкo нису дoступни узoрци зоби у зрну, диo пoтрeбнoг брoja узoрaкa зa зоб у зрну кojи сe нe мoжe узeти мoжe сe дoдaти брojу 

узoрaкa зa јечам у зрну, чимe сe смaњуje брoj узoрaкa зa зоб у зрну и срaзмjeрнo пoвeћaвa брoj узoрaкa зa јечам у зрну.

Taбeлa 2.
Списак активних материја које треба да се прате у и на производима биљног поријекла

Редни број Активне материје Напомена

1. 2,4-D (suma 2,4-D i njegovih soli, njegovih konjugata i njegovih 
estera, izražena kao 2,4-D)

Анализира се само у и на зеленој салати, шпинату и 
парадајзу. 

2. Suma 2-Fenilfenola, njegovih soli i konjugata, izraženi kao 
2-fenilfenol  

3. Abamektin (suma avermektina B1a, avermektina B1b i delta-8,9 
izomera avermektina B1a)  

(6) Кoд узoрaкa кojи су узeти из хрaнe кoja у прoмeту 
ниje у oригинaлнoм пaкoвaњу (ринфузa) и кoд кojих сe нe 
мoжe сa пунoм сигурнoшћу утврдити сљeдивoст (лoт, пaр-
тиja) рeзултaти лaбoрaтoриjских aнaлизa oднoсe се сaмo 
нa oну кoличину хрaнe кoja je узoркoвaнa и зaтeчeнa у 
прoмeту (зaписнички eвидeнтирaнa) приликoм узoркoвaњa 
код лица.

(7) Уколико сe лице кoд кojeг je извршeнo узoркoвaњe 
нe слaжe сa рeзултaтoм лaбoрaтoриjскe aнaлизe, може 
зaтрaжити супeрaнaлизу у aкрeдитoвaнoj лaбoрaтoриjи o 
свoм трoшку.

Члан 4.
(1) Храна биљног поријекла и број узорака који је обу-

хваћен мониторингом остатака наведени су у Табели 1, која 
се налази у Прилогу овог програма и чини његов саставни 
дио.

(2) Мониторингом остатака врши се испитивање прису-
ства и нивоа активних материја средстава за заштиту биља 
наведених у Табели 2, која се налази у Прилогу овог про-
грама и чини његов саставни дио.

Члан 5.
Лабораторијско испитивање хране ради утврђивања 

присуства и нивоа остатака средстава за заштиту биља у 
храни биљног поријекла врше лабораторије које су у скла-

ду са прописима о храни добиле овлашћење за вршење слу-
жбених контрола.

Члан 6.
Када се испитивањем узорака утврди да ниво остата-

ка средстава за заштиту биља није у складу са максимал-
но прописаним количинама остатака средстава за заштиту 
биља, предузимају се мјере у складу са прописима о храни.

Члан 7.
Извјештај о узетим узорцима и резултатима монито-

ринга остатака Републичка управа за инспекцијске послове 
доставља Министарству пољопривреде, шумарства и во-
допривреде.

Члан 8.
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи 

Програм мониторинга остатака средстава за заштиту биља 
за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 22/21).

Члан 9.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-330-796/22
1. априла 2022. године Mинистaр,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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4. Acefat  
5. Acetamiprid  
6. Akrinatrin  

7. Aldikarb (suma aldikarba, njegovih sulfoksida i njegovih sulfona, 
izražena kao aldikarb)  

8. Aldrin i Dieldrin (aldrin i dieldrin kombinovani, izraženi kao 
dieldrin)  

9. Ametoktradin
10. Azinfos-metil  
11. Azoksistrobin  
12. Bifentrin  
13. Bifenil  
14. Bitertanol(F)  
15. Boskalid  
16. Bromid ion Анализира се само у и на зеленој салати и парадајзу.
17. Bromopropilat  
18. Bupirimat
19. Buprofezin  
20. Zbir kaptana i THPL-a, izražen kao kaptan (R)(A)  
21. Karbaril  

22. Karbendazim i benomil (suma benomila i karbendazima, izražena 
kao karbendazim)  

23. Karbofuran (suma karbofurana i 3-hidroksi-karbofurana, izražena 
kao karbofuran)  

24. Hlorantranilipol (DPX E-2Y45)  
25. Hlorfenapir  

26. Hlormekvat Анализира се само у и на крушкама, парадајзу, зоби 
и јечму. 

27. Hlortalonil  
28. Hlorprofam  
29. Hlorpirifos  
30. Hlorpirifos-metil  
31. Hlofentezin
32. Hlotianidin  
33. Cijantraniliprol 
34. Ciazofamid
35. Cifl ufenamid

36. Cifl utrin (cifl utrin, uključujući druge mješavine sastavnih izomera – 
suma izomera)  

37. Cimoksanil  

38. Cipermetrin (cipermetrin, uključujući druge smjese sastavnih 
izomera – suma izomera)  

39. Ciprokonazol  
40. Ciprodinil  
41. Ciromazin Анализира се само у и на зеленој салати и парадајзу.
42. Deltametrin (cis-deltametrin)  
43. Diazinon  
44. Dihlorvos  
45. Dihloran  
46. Dikofol (suma p,p‘ i o,p‘ izomera)
47. Dietofenkarb  
48. Difenokonazol
49. Difl ubenzuron  
50. Dimetoat (suma dimetoata i ometoata, izražena kao dimetoat)  
51. Dimetomorf (suma izomera)  
52. Dinikonazol  
53. Difenilamin  

54. Dithianon Анализира се само у и на крушкама, јабукама и брес-
квама.

55. Ditiokarbamati (ditiokarbamat izražen kao CS2, uključujući maneb, 
mankozeb, metiram, propineb, tiram i ziram)

Анализира се у и на свим наведеним производима, 
осим вину и купусу.

56. Dodin  
57. Emamektin benzoat B1a, izražen kаo emamektin
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58. Endosulfan (suma alfa i beta-izomera i endosulfan-sulfat, izražen 
kao endosulfan)  

59. Epoksikonazol  

60. Etefon Анализира се само у и на крушкама, јабукама, 
бресквама, парадајзу и вину.

61. Etion  
62. Etirimol
63. Etofenproks  
64. Etoksazol
65. Famoksadon  
66. Fenamidon  

67. Fenamifos (suma fenamifosa i njegovih sulfoksida i sulfona, 
izražena kao fenamifos)  

68. Fenarimol
69. Fenazakvin
70. Fenbukonazol  

71. Fenbutatin-oksid Анализира се само у и на јабукама, јагодама, бресква-
ма, крушкама, парадајзу и вину.

72. Fenheksamid  
73. Fenitrotion  
74. Fenoksikarb  
75. Fenpropatrin  

76. Fenpropidin (suma fenpropidina i njegovih soli, izražen kao 
fenpropidin)  

77. Fenpropimorf  
78. Fenpirazamin
79. Fenpiroksimat  

80. Fention (fention i njegov oksigen analog, njihovi sulfoksidi i sulfoni, 
izraženi kao osnovni)  

81. Fenvalerat i Esfenvalerat (suma RR i SS izomera)  

82. Fipronil: suma fi pronila + sulfon metabolit (MB46136), izražen kao 
fi pronil  

83. Flonikamid: suma fl onikamida, TENA i TENG-a, izražen kao 
fl onikamid

84. Fluazifop-P (suma svih sastavnih izomera fl uazifopa, te njegovih 
estera i konjugatora, izraženih kao fl uazifop)

Анализира се само у и на јагодама, купусу, зеленој 
салати, шпинату и парадајзу.

85. Flubendiamid  
86. Fludioksonil  
87. Flufenoksuron  
88. Fluopikolid  
89. Fluopiram  
90. Flukvinkonazol  
91. Flusilazol  
92. Flutriafol  
93. Fluksapiroksad
94. Suma folpeta i ftalimida, izražen kao folpet 

95. Formetanat: suma formetanata i njegovih soli, izražen kao 
formetanat (hidrohlorid)  

96. Fosetil-Al
97. Fostiazat  
98. Glifosat
99. Amonijev glufosinat
100. Haloksifop, uključujući haloksifop-P Анализира се само у и на јагодама и купусу.
101. Heksakonazol  
102. Heksidiazoks 
103. Imazalil  
104. Imidakloprid  
105. Indoksakarb kao suma izomera S i R  
106. Iprodion  
107. Iprovalikarb  
108. Izokarbofos
109. Krezoksim-metil  
110. Lambda-cihalotrin  
111. Linuron  
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112. Lufenuron  
113. Malation (suma malationa i malaoksona, izražen kao malation)  
114. Mandipropamid  
115. Mepanipirim  

116. Mepikvat (suma mepikvata i njegovih soli, izražen kao mepikvat-
hlorid) Анализира се у и на крушкама, јечму и зоби.

117. Metafl umizon 

118. Metalaksil i metalaksil-M: metalaksil, uključujući druge smješe koje 
sadrže izomere, uključujući metalaksil-M (suma izomera)  

119. Metamidofos  
120. Metidation  
121. Metiokarb (kao merkaptodimetur)  

122. Metomil i Tiodikarb (suma metomila i tiodikarba, izražena kao 
metomil)  

123. Metoksifenozid
124. Metrafenon
125. Monokrotofos  
126. Miklobutanil  
127. Ometoat
128. Oksadiksil  
129. Oksamil  

130. Oksidemeton-metil (suma oksidemeton-metila i demeton-S-
metilsulfona, izraženа kao oksidemeton-metil)  

131. Paklobutrazol  

132. Paration-metil (suma parathio-metila i paraokson-metil, izraženа kao 
parathion-metil)

133. Penkonazol  
134. Pencikuron  
135. Pendimetalin  
136. Permetrin (suma izomera)  
137. Fosmet (suma fosmet i fosmet okson, izraženi kao fosmet)  
138. Pirimikarb  
139. Pirimifos-metil  
140. Prohloraz
141. Procimidon  
142. Profenofos  

143. Propamokarb (suma propamokarba i njegovih soli, izražen kao 
propamokarb)

Анализира се само у и на јагодама, купусу, шпинату, 
зеленој салати, парадајзу и јечму.

144. Propargit  
145. Propikonazol (suma izomera)  
146. Propizamid  
147. Prokinazid
148. Prosulfokarb  

149. 
Protiokonazol: protiokonazol-destio
(suma izomera)

Анализира се у и на купусу, зеленој салати, парадајзу, 
зоби и јечму.

150. Pimetrozin Анализира се у и на јагодама, купусу, зеленој салати, 
шпинату и парадајзу. 

151. Piraklostrobin  
152. Piridaben  
153. Piridalil
154. Pirimetanil  
155. Piriproksifen  
156. Kinoksifen
157. Spinosad  
158. Spinetoram
159. Spirodiklofen  
160. Spiromesifen  
161. Spiroksamin  

162. 
Spirotetramat i njegova 4 metabolita: BYI08330-enol, BYI08330-
ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330enol-glukozid, 
izraženi kao spirotetramat

163. Sulfoksafl or
164. Tau-Fluvalinat  
165. Tebukonazol  
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166. Tebufenozid  
167. Tebufenpirad 
168. Tefl ubenzuron  
169. Tefl utrin  
170. Terbutilazin  
171. Tetrakonazol  
172. Tetradifon 
173. Tiabendazol  
174. Tiahloprid  
175. Tiametoksam  
176. Tiofanat-metil  
177. Tolklofos-metil  

178. 
Triadimefon i triadimenol (suma triadimefon
i triadimenol)  

179. Tiodikarb
180. Triazofos  
181. Trifl oksistrobin  
182. Trifl umuron  

183. Vinklozolin (suma vinklozolina i svi metaboliti koji sadrže 
3,5-dihloraninilin, izražen kao vinklozolin)  

722
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 Alternaria 
mali Roberts - ПРОУЗРОКОВАЧА АЛТЕРНАРИЈСКЕ 
ПЈЕГАВОСТИ ЈАБУКЕ 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, као и начин кон-
троле спровођења мјера посебног надзора над присуством 
Alternaria mali Roberts - проузроковача алтернаријске пјега-
вости јабуке на подручју Републике Српске у 2022. години.

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

носно одсуства карантински штетног организма Alternaria 
mali - проузроковача алтернаријске пјегавости јабуке у ма-
тичним засадима регистрованих расадника, на пољопри-
вредним газдинствима и окућницама, као и у производним 
засадима биљних врста домаћина патогена.

(2) Биљне врсте домаћини овог патогена у Републици Срп-
ској су јабучасте воћне врсте, врсте рода Malus (јабука [Malus 
domestica Borkh.] и дивља јабука [Malus sylvestris (L.) Mill.]).

(3) Посебним надзором истражује се шире подручје, 
односно локалитети на којима се у Републици Српској узга-
јају биљке домаћини из става 2. овог члана ради одређива-
ња статуса истраживаног подручја за наведени организам, 
те утврђивања могућих путања уласка или ширења у Репу-
блици Српској.

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

ног организама Alternaria mali спроводи се на цијелој тери-
торији Републике Српске.

(2) Посебан надзор и мјере надзора у регистрованим 
расадницима спроводи Републичка управа за инспекцијске 
послове (у даљем тексту: Инспекторат).

(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 карантински штетни организам Alternaria 
mali (у даљем тексту: овлашћене институције) спроводе по-
себан надзор у производним засадима, као и на пољопри-
вредним газдинствима и окућницама.

(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).

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

гије карантински штетног организма, климатских услова за 
његов развој и географске дистрибуције и величине комер-
цијалних производних засада, регистрованих расадника и 
матичних засада и других површина на којима се узгајају 
биљке домаћини.

Члан 5.
(1) Подручја рада су мјеста производње садног мате-

ријала, производни засади, пољопривредна газдинства и 
окућнице на којима се узгајају биљке домаћини Alternaria 
mali.

(2) Надзором се обухватају матични засади у регистро-
ваним расадницима, производни засади, пољопривредна 
газдинства и окућнице на којима се узгајају биљке домаћи-
ни Alternaria mali у Републици Српској.

Члан 6.
Вријеме вршења надзора прописано је на основу жи-

вотног циклуса штетног организма и фенологије биљака 
домаћина, a врши се у складу са међународно признатим и 
валидним дијагностичким методама.

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

овлашћене институције врши се током сезоне раста биљака 
домаћина, када су симптоми 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.




