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2. Права, обавезе и одговорности директора односе се 
и на вршиоца дужности директора. Овлашћења директора, 
као и вршиоца дужности директора, без ограничења су.

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

Број: 04/1-012-2-1525/22 Предсједник
5. маја 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 168. сједници, одржа-
ноj 5.5.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ПРИЈЕДОР

1. Бојан Бецнер, дипломирани економиста, разрјешава 
се вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица 
Приједор због истека периода на који је именован.

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

Број: 04/1-012-2-1540/22 Предсједник
5. маја 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
168. сједници, одржаној 5.5.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ПРИЈЕДОР

1. Бојан Бецнер, дипломирани економиста, именује се 
за вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица 
Приједор на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1541/22 Предсједник
5. маја 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

939
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 

American plum line pattern virus, APLPV У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 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 контро-
ле спровођења мјера посебног надзора над присуством ка-
рантинског вируса American plum line pattern virus, APLPV 
на подручју Републике Српске у 2022. години.

Члан 2.
Циљ овог програма је утврђивање присуства, односно 

одсуства карантинског штетног организама на мјестима 
производње садног материјала, у производним засадима 
биљака домаћина, те на мјестима уласка пошиљки садног 
материјала које се увозе у Републику Српску.

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције American plum line 

pattern virus, APLPV спроводи се на граничним прелазима 
и на цијелој територији Републике Српске гдје је заснована 
производња садног материјала и гдје се налазе производни 
засади биљака домаћина, те код биљака у промету.

(2) Посебан надзор и мјере надзора на граничним прелази-
ма, у промету и у регистрованим расадницима спроводи Репу-
бличка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту: Ин-
спекторат), а институције које имају овлашћење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 
(у даљем тексту: Министарство) за спровођење послова од јав-
ног интереса у области дијагностике штетних организама и за-
штите здравља биља за штетни организам из става 1. овог чла-
на (у даљем тексту: овлашћене институције) спроводе посебан 
надзор у производним засадима биљака домаћина.

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

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

(5) 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.

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

Члан 4.
(1) Програм посебног надзора над штетним организмом 

American plum line pattern virus, APLPV – амерички вирус 
цртичавости шљиве спроводиће се на главном домаћину 
овог вируса шљиви (Prunus domestica L.), као и другим ор-
ганизмима гдје је забиљежена његова зараза, попут брескве 
(Prunus persica L.) и јапанске трешње (Prunus serrulata L.).

(2) APLPV припада фамилија Bromoviridae, роду 
Ilarvirus које првенствено карактерише преношење поле-
ном, а осим тога успјешно се преноси и калемљењем и про-
метом зараженог садног и пропагативног материјала.

Члан 5.
(1) Визуелне прегледе и узимање службених узорака у 

производним засадима главних домаћина врше овлашћене 
институције уз присуство запослених у Министарству, који 
обављају послове пружања стручних услуга у пољопривре-
ди, а који одређују локацију и засад за узимање узорака.

(2) Визуелне прегледе и узимање службених узорака за 
лабораторијско тестирање матичних стабала из регистрова-
них засада, биљака у промету и садног материјала из увоза 
спроводи Инспекторат.

(3) Лабораторијске анализе свих службених узорака на 
присуство карантинског вируса овог програма врше овла-
шћене институције.

Члан 6.
Одабир локација за спровођење овог програма врши се 

на основу биологије штетних вируса и вектора, климатских 
услова за његов развој, географске дистрибуције и величи-
не површина на којима су заступљене биљне врсте биљке 
домаћина.

Члан 7.
Ток визуелног прегледа и метода узорковања за лабора-

торијске анализе наведени су у Прилогу 1. овог програма, 
који чини његов саставни дио.
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Члан 8.

Број визуелних прегледа и узорака за лабораторијско 
испитивање присуства карантинског вируса, које врши 
овлашћена институција, приказан је у Tабели 1. у При-
логу 2. овог програма, који чини његов саставни дио, а 
детаљан приказ броја узорака биће дефинисан угово-
ром о условима за реализацију и коришћење средстава 
за финансирање програма из области заштите здравља 
биља.

Члан 9.
Број службених узорака садног материјала за лаборато-

ријско испитивање присуства APLPV, чије узимање врши 
Инспекторат, прописан је у Табели 2. у Прилогу 2. овог 
програма.

Члан 10.
(1) Визуелно се прегледају површине на којима су за-

ступљене биљке домаћини, при опису мјеста и узимања 
узорака описује се мјесто узорковања са обавезним означа-
вањем GPS позиције, а то се наводи у Записнику о узимању 
узорака и пријави узорака, који се налази се у Прилогу 3. 
овог програма и чини његов саставни дио.

(2) Мјеста на којима је извршен визуелни преглед и 
узорковање уносе се у Фито-Гис апликацију.

(3) На основу резултата спровођења овог програма, 
узорковања и извјештаја из лабораторија, овлашћене ин-
ституције дужне су да израде карту подручја са извршеним 
визуелним прегледима, карту локација узорковања и кар-
те локација са позитивним узорцима, користећи Фито-Гис 
апликацију.

(4) Карте из става 3. овог члана достављају се Ми-
нистарству у електронском облику.

Члан 11.
(1) Рок за узимање узорака матичних стабала из реги-

строваних расадника и производних засада, те достављање 

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

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

(3) Рок за узимање узорака из увоза и промета, доста-
вљање узорака овлашћеној лабораторији ради лаборато-
ријских анализа, те достављање извјештаја Инспектората 
је 31. децембар 2022. године.

(4) Сви вршиоци посебног надзора одмах извјештавају 
Министарство о посебним догађајима током спровођења 
овог програма, а посебно о свим случајевима откривања 
карантинских вируса 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 том обавјештава Министарство.

(6) Укупни резултати овог програма воде се и доставља-
ју Министарству на прописаним обрасцима 1, 2. и 3, који се 
налазе у Прилогу 4. овог програма и чини његов саставни 
дио.

Члан 12.
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 13.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-892/22
29. априла 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Ток визуелног прегледа и метода узорковања
1.1. Ток визуелног прегледа
На јапанској шљиви јављају се различити симптоми, почевши од хлороточних прстенова или обрасца храстовог листа и на крају 

хлоротичних линија на лисним нервима. Касније се хлорозе мијењају у блиједокремасту боју. У другим случајевима, ивице листова су 
прво хлоротичне, а затим постану златне. Симптоми не нестају током љетних врућина. Међутим, нови листови који се појављују током 
овог периода су без симптома.

На брескви, у прољеће и рано љето, долази до појаве ситних неправилних, блиједозелених, таласастих трака са сваке стране главних 
лисних нерава. Они или формирају симетричан образац или су сломљени и окренути назад да би формирали фигуре разних облика. Неки 
листови развијају мрежу финих линија или златну мрежасту шару, која може да образује прстенове, траке на лисним нервима или узорак 
храстовог листа.

На P. serrulata кремастожућкасте или розе обојене регије различитих облика формирају се понекад у облику великих прстенова, али 
чешће као образац храстовог листа. Ивице листа су од блиједо хлоротичне до изражено златне или бијеле.

1.2. Узимање узорака
У прољеће лишће је бољи извор вируса од цвијета и кортикуларних ткива, док су љети бољи зрели плодови него лишће. Спавајући 

пупољци представљају поуздан извор ткива за тестирање зими, као и у садницама у промету и у пропагативном материјалу. Ако су ти-
пични симптоми присутни у листовима, симптоматско лишће треба сакупљати. Ако је стабло без симптома, листове треба сакупљати из 
различитих дијелова крошње. Када се узорковање врши у прољеће, локација лишћа на једногодишњим гранама нема никаквог ефекта 
у откривању вируса. Током љетње сезоне базални зрели листови су нешто бољи извор од оних централних и апикалних. Узорке који се 
састоје од пет листова, заједно са младаром, треба чувати на 4 °C, не више од седам дана прије лабораторијске обраде.

1.3. Методологија лабораторијских анализа биљних узорака
Врши се међународно признатим методама описаним у PM 7/67 (1) American plum line pattern ilarvirus: OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/

EPPO Bulletin 36, 157–160, 2006.

ПРИЛОГ 2.
Табела 1. Број визуелних прегледа и узорака за лабораторијско испитивање присуства American plum line pattern virus, APLPV у Репу-

блици Српској из производних засада

Биљке домаћини

Мјесто надзора
Производни засади

Република Српска 46
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Табела 2. Број визуелних прегледа и узорака за лабораторијско испитивање присуства American plum line pattern virus, APLPV у Репу-
блици Српској из регистрованих расадника, увоза и промета

Биљке домаћини
Подручје

Регистровани расадници Увоз и промет Укупно

Република Српска 20 3 23

ПРИЛОГ 3.

Записник за посебан надзор над присуством American plum line pattern virus, APLPV

(П регледи површина произвођача расада и производних засада биљки домаћина за лабораторијску анализу)
Број: бр. регије – бр. службе – крај маја до краја јуна – ваш број, година
Нпр.: 01-01а-III-10/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.../2022.
Датум:
Шифре 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
Поријекло расада уколико је производни засад

Примједбе:  _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Одговорно лице
произвођач / увозник / власник биља
________________________________

Овлашћено лице
за преглед

_____________________________

ПРИЛОГ 4.
Образац 1. Укупни резултати над присуством American plum line pattern virus, APLPV у производним засадима биљке домаћина у Репу-
блици Српској у 2022. години

Број узорака за лабораторијску анализу Број позитивних узорака Број негативних узорака

Укупно

Образац 2. Укупни резултати над присуством American plum line pattern virus, APLPV спроведеног у регистрованим расадницима, биљка-
ма при увозу и промету у Републици Српској у 2022. години

Број узорака за лабораторијску анализу Број позитивних узорака Број негативних узорака

Укупно

Образац 3. Списак GPS координата у XY координатном систему са мјеста узорковања

Редни 
број Подручје Власник 

биља Х координата Y координата Лице које је 
узорковало

Вријеме 
прегледа/ 
узорковања

Биљна врста
Резултат ла-
бораторијске 
анализе

1. 
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.




