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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 Blueberry leaf mottle virus, BLMoV у производним засадима биљке домаћина у Републици 
Српској у 2022. години

Број узорака за лабораторијску анализу Број позитивних узорака Број негативних узорака

Укупно

Образац 2. Укупни резултати над присуством Blueberry leaf mottle virus, BLMoV спроведеног у регистрованим расадницима, биљкама 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 Вријеме прегле-
да/узорковања

Лице које је 
узорковало

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.

941
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 Pantoea 

stewartii subsp. stewartii 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 кон-
троле спровођења мјера посебног надзора над присуством 
Pantoea stewartii subsp. stewartii – проузроковач бактериозне 
увелости кукуруза на подручју Републике Српске у 2022. 
години.

Члан 2.
Циљ Програма је утврђивање присуства, односно од-

суства карантински штетног организма Pantoea stewartii 
subsp. stewartii код произвођача кукуруза и на граничним 
прелазима.

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

ног организама Pantoea stewartii subsp. stewartii спроводи 
се на цијелој територији Републике Српске гдје је интен-
зивна производња биљке домаћина и на мјестима уласка 
пошиљки биљке домаћина у Републику Српску, а које по-
длијежу фитосанитарном прегледу приликом увоза.

(2) 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 
става 1. овог члана (у даљем тексту: овлашћене институ-
ције) спроводе посебан надзор код произвођача сјеменског 
и меркантилног кукуруза домаћина Pantoea stewartii subsp. 
stewartii, док посебан надзор и мјере надзора на граничним 
прелазима спроводи Републичка управа за инспекцијске 
послове (у даљем тексту: Инспекторат).

(3) Овлашћене институције припремају 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-
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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) Програмом посебног надзора обухваћени су сјемен-

ски и меркантилни кукуруз (Zea mays) и натурално сјеме.
(2) P. s. subsp. stewartii одржава се и шири у нова по-

дручја зараженим сјеменом кукуруза и сматра се да може 
презимити и у земљишту, стајском ђубриву или остацима 
биљака кукуруза, док далеко већи значај има одржавање 
и ширење бактерије инсектима векторима (Chaetocnema 
pulicaria, Diabrotica undecempunctata howardi – имаго и 
ларва, Chaetocnema denticulata, ларве Delia platura, Agriotes 
mancus, Phyllophaga sp., као и ларвe Diabrotica longicornis).

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

производним усјевима сјеменског, меркантилног кукуруза, 
као и натуралног сјемена, врше овлашћене институције уз 
присуство запослених у Министарству, који обављају по-
слове пружања стручних услуга у пољопривреди, а који 
одређују локацију и усјев за узимање узорака.

(2) 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 штетног организма, климатских усло-
ва за његов развој, географске дистрибуције и величине по-
вршина на којима су заступљене биљке домаћини.

Члан 7.
(1) Подручја рада су мјеста уласка пошиљки биљака до-

маћина у Републику Српску и мјеста на којима се произво-
де усјеви сјеменског и меркантилног кукуруза и натуралног 
сјемена биљака домаћина P. s. subsp. stewartii.

(2) Надзором се обухватају мјеста уласка пошиљки 
биљака домаћина на граничним прелазима, као могућег 
пута уношења карантински штетног организма P. s. subsp. 
stewartii у Републику Српску, као и мјеста на којима се узга-
јају или расту биљке домаћини P. s. subsp. stewartii.

Члан 8.
Ток визуелног прегледа и метода узорковања за лабора-

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

Члан 9.
Преглед дистрибуције и броја узорака за лабораториј-

ско испитивање присуства P. s. subsp. stewartii из производ-
них усјева сјеменског и меркантилног кукуруза и натурал-
ног сјемена приказани су у Прилогу 2. овог програма, који 
чини његов саставни дио, а детаљан приказ броја узорака 
биће дефинисан уговором о условима за реализацију и ко-
ришћење средстава за финансирање програма из области 
заштите здравља биља.

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

ступљена биљка домаћин, а при опису мјеста и узимања 
узорака описује се мјесто узорковања са обавезним озна-
чавањем GPS позиције, те се то наводи у Записнику о узи-
мању узорака и пријави узорака, који се налази се у Прило-
гу 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 код произвођача, те доста-

вљање узорака овлашћеној лабораторији ради лаборато-
ријских 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, достављање узора-
ка овлашћеној лабораторији ради лабораторијских 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 чине 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: 12.03.3-330-891/22
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 сјемену не проузрокује карактеристичне симптоме, једино 

у случају интензивне заразе може доћи до деформисаности зрна и 
депигментације. Заражене биљке могу пропадати у фази клијана-
ца, а у каснијим фазама заразе биљке могу достићи одређену ве-
личину и тек потом долази до пропадања биљака. Уколико се бак-
терија преноси векторима, око мјеста исхране инсекта долази до 
формирања пјега. Пјеге су у почетку воденасте, а касније добијају 
свијетлозелену, потом жуту боју и шире се. Долази до њиховог 
спајања и формирају се велике хлоротичне, а потом некротичне 
пруге, дијелови биљке вену, нарочито усљед недостатка влаге. За-
ражене биљке заостају у порасту и дају избијељене метлице, а на 
попречном пресјеку стабљике уочава се жути бактеријски ексудат 
и мрка боја спроводних судова.

1.2.  Узимање узорака
Пет до десет листова, клипова и/или метлице са типичним 

симптомима прикупљају се са прегледане парцеле (поља) за лабо-
раторијско тестирање.

Пренос сјеменом присуства P. s. subsp. stewartii може се поја-
вити у малим количинама у партијама сјемена са > 1% инфекција. 
За сваку партију сјемена препоручена величина узорка је 400 сје-
мена по серији, што одговара вјероватноћи од 95% откривања ин-
фестације нивоа од 1%.

1.3. Методологија лабораторијских анализа биљних узорака
Врши се међународно признатим методама описаним у PM 

7/60 (2) Pantoea stewartii subsp. stewartia: Bulletin OEPP/EPPO 
Bulletin (2016) 46 (2), 226–236.



18.5.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 44 19
ПРИЛОГ 2.

Табела 1. Број узорака за лабораторијско тестирање у мјестима раста биљке домаћина за испитивање присуства P. s. subsp. stewartii у 
унутрашњем подручју Републике Српске

Регија
Биљка домаћин

Производни усјеви 45
Табела 2. Број службених узорака биљака домаћина из увоза за испитивање присуства P. s. subsp. stewartii

Узорци Број визуелних прегледа са узорковањем ради тестирања латентне 
инфекције Укупно

Биљке домаћини 5* 5*
* У случају постојања сумње на заразу, потребно је узети већи број узорака и доставити на лабораторијску анализу.

ПРИЛОГ 3.

Записник за посебан надзор над присуством Pantoea stewartii subsp. stewartii
(Прегледи површина произвођача кукуруза и производних усјева 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 Програма посебног надзора над присуством P. s. subsp. stewartii на биљкама домаћинима из члана 4. овог 
програма, који је спроведен од стране овлашћене институције на унутрашњем подручју Републике Српске у 2022. години

Произвођачи сјеменског и меркантилног кукуруза Број узорака за лабораторијску анализу Укупно
Број позитивних узорака
Број негативних узорака

Натурално сјеме Број узорака за лабораторијску анализу Укупно
Број позитивних узорака
Број негативних узорака

Образац 2. Укупни резултати Програма посебног надзора над присуством Pantoea stewartii subsp. stewartii спроведеног при увозу у Репу-
блику Српску у 2022. години

Број узорака за лабораторијску анализу Број позитивних узорака Број негативних узорака

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

Редни 
број Подручје Власник 

биља Х координата Y координата Вријеме прегле-
да/узорковања

Лице које 
узоркује

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.
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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 Candidatus 
Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) - ПРОУЗРОКОВАЧА 

ЗЕБРАСТОГ ЧИПСА КРОМПИРА НА ПОДРУЧЈУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2022. ГОДИНИ

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

вођења мјера, субјекти који их спроводe, извори и начин 
обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин кон-
троле спровођења мјера посебног надзора над присуством 
Candidatus Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) – про-
узроковача зебрастог чипса кромпира на подручју Републи-
ке Српске у 2022. години.

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

носно одсуства карантински штетног организма Candidatus 
Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) на мјестима про-
изводње биљних врста домаћина патогена, који су наведени 
у Прилогу 1. овог програма, који чини његов саставни дио.

(2) Биљне врсте домаћини овог патогена у Републи-
ци Српској су: кромпир (Solanum tuberosum L.), парадајз 
(Solanum lycopersicum L.), паприка (Capsicum annuum L.), 
патлиџан (Solanum melongena L.), мрква (Daucus carota L.), 
као и остало биље наведено у Прилогу 1. овог програма.

(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 Candidatus Liberibacter solanacearum спро-
води се на цијелој територији Републике Српске.

(2) Посебан надзор и мјере надзора на граничним пре-
лазима спроводи Републичка управа за инспекцијске по-
слове (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 Candidatus 
Liberibacter solanacearum (у даљем тексту: овлашћене ин-
ституције) спроводе посебан надзор у сјеменским усјевима 
кромпира, у производним засадима, као и на пољопривред-
ним 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).

(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, климатских услова за 
његов развој и географске дистрибуције и величине комер-
цијалних производних усјева и других површина на којима 
се узгајају биљке домаћини.

Члан 5.
(1) Подручја рада су мјеста уласка у Републику Срп-

ску, мјеста производње сјеменског материјала, као и про-
изводни усјеви, пољопривредна газдинства и окућнице на 
којима се узгајају биљке домаћини Candidatus Liberibacter 
solanacearum.

(2) Надзором се обухватају мјеста уласка пошиљки 
биљака домаћина на граничним прелазима, као могућег 
пута уношења карантински штетног организма Candidatus 
Liberibacter solanacearum у Републику Српску, затим мје-
ста производње сјеменског материјала, производни усјеви, 
пољопривредна газдинства и окућнице на којима се узгаја-
ју биљке домаћини Candidatus Liberibacter solanacearum 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 усјев за 
узимање узорака.

(3) Ток визуелног прегледа и начин узорковања пропи-
сан је у Прилогу 2. овог програма и чини његов саставни 
дио.

(4) Мониторинг зависи од врсте биљке домаћина и 
врши се:

1) у производним и сјеменским усјевима биљака до-
маћина,

2) на биљкама домаћинима које се узгајају на пољопри-
вредним газдинствима и окућницама,

3) при увозу биљака домаћина.
(5) Биљке се прегледају појединачно, док је при опису 

мјеста узимања узорака обавезно детаљно описати мјесто 
узорковања са обавезним уношењем GPS позиције, а то се 




