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Образац 4. Резултати Програма посебног надзора над присуством PepMV – проузроковача мозаика пепина на подручју Републике Српске 
у 2022. години, спроведеног на граничним прелазима и из увозног сјемена у промету

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

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 ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА (Little cherry 
virus-1 (LChV-1), Little cherry virus-2 (LChV-2), Cherry necrotic 

rusty mottle virus (CRNRM0), Cherry green ring mottle virus 
(CGRMV) и Cherry mottle leaf virus (ChMLV)) 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 
Little cherry virus-1 и Little cherry virus-2 – проузроковача 
уситњености плодова, Cherry necrotic rusty mottle virus – 
проузроковача некротично рђастог шаренила листа, Cherry 
green ring mottle virus – проузроковача зелено прстенастог 
шаренила листа и Cherry mottle leaf virus – проузроковача 
шаренила листа на подручју Републике Српске у 2022. го-
дини.

Члан 2.

(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства, од-
носно одсуства карантински штетних организама Little 
cherry virus-1 и Little cherry virus-2 – проузроковача уситње-
ности плодова (у даљем тексту: LChV-1 и LChV-2), Cherry 
necrotic rusty mottle virus – проузроковача некротично 
рђастог шаренила листа (у даљем тексту: CRNRM0), Cherry 
green ring mottle virus – проузроковача зелено прстенастог 
шаренила листа (у даљем тексту: CGRMV) и Cherry mottle 
leaf virus – проузроковача шаренила листа (у даљем тексту: 
ChMLV), у регистрованим расадницима биљака домаћина, 
на пољопривредним газдинствима и окућницама на који-
ма се узгајају биљке домаћини LChV-1, LChV-2, CRNRM0, 
CGRMV и ChMLV, који су наведени у Прилогу 1. овог про-
грама и чине његов саставни дио.

(2) Биљне врсте домаћини LChV-1, LChV-2 и CGRMV 
у Републици Српској су: Prunus avium (трешња), P. cerasus 
(вишња) и P. pensylvanica (украсна трешња). Украсне врсте 
трешње P. incisa, P. serrulata, P. sieboldii, P. subhirtella и P. 
yedoensis често су латентно заражене, као и остало биље 
наведено у Прилогу 1. овог програма.

(3) Биљне врсте домаћини CRNRM0 и ChMLV у Ре-
публици Српској су: Prunus avium (трешња), P. cerasus 
(вишња), P. persica (бресква), P. armeniaca (кајсија), P. 
serrulata (украсна трешња) и остало биље наведено у При-
логу 2. овог програма.

(4) Посебним надзором истражује се шире подручје, 
односно локалитети на којима се у Републици Српској узга-
јају биљке домаћини из ст. 2. и 3. овог члана, ради одређи-
вања статуса истраживаног подручја за наведени органи-

зам, те утврђивања могућих путања уласка или ширења у 
Републици Српској.

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције карантински штетног 

организама LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV 
спроводи се на цијелој територији 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 тексту: 
Министарство) за спровођење послова од јавног интереса у 
области дијагностике штетних организама и заштите здра-
вља биља за карантински штетне организме LChV-1, LChV-
2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV (у даљем тексту: овлашће-
не институције) спроводе посебан надзор код произвођача 
биљака домаћина, као и на пољопривредним газдинствима 
и окућницама на којима се узгајају биљке домаћини.

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

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

(6) У случају детекције карантински 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 штетних организама, климатских усло-
ва за његов развој и географске дистрибуције и величине 
комерцијалних производних усјева биљака домаћина, 
пољопривредних газдинстава и регистрованих расадника.

Члан 5.
(1) Подручја рада су регистровани расадници у Репу-

блици Српској, као и производни засади, пољопривредна 
газдинства и окућнице на којима се узгајају биљке домаћи-
ни LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV.

(2) Надзором се обухватају произвођачи садног мате-
ријала биљака домаћина, производни засади и пољопри-
вредна газдинства на којима се узгајају биљке домаћини из 
члана 2. овог програма.

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

вотног циклуса штетних организама 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.
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(3) Ток визуелног прегледа и начин узорковања пропи-

сан је у прилозима 3, 4. и 5. овог програма и чини његов 
саставни дио.

(4) Мониторинг зависи од врсте биљке домаћина и 
врсте и биологије штетног организма, a врши се:

1) код произвођача садног материјала биљака домаћина,
2) у производним засадима биљака домаћина LChV-1, 

LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV са подацима који 
указују на поријекло садног материјала у засаду (производ-
ња на отвореном),

3) на пољопривредним газдинствима гдје се узгајају 
биљке домаћини.

(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 
наводи и у Записнику за посебан надзор над присуством, 
чији је изглед прописан у Прилогу 6. овог програма и чини 
његов саставни дио.

Члан 8.
Број узорака за лабораторијско испитивање над при-

суством LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV, 
које врши овлашћена институција, приказан је у Табели 1. 
у Прилогу 7. овог програма, који чини његов саставни дио.

Члан 9.
Број службених узорака за лабораторијско испитивање 

присуства LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV, 
чије узимање врши Инспекторат, приказан је у Табели 2. у 
Прилогу 7. овог програма.

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

ду са међународно признатим и валидним дијагностичким 
методама (EPPO, 2000. Schemes for the production of healthy 
plants for planting. Certifi cation scheme for cherry PM49/29(1): 
Methods for detection of viruses of cherry).

(2) Лабораторијски извјештаји, осим резултата анализа, 
морају садржавати 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 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 код произвођача садног 

материјала, из производних засада, пољопривредних га-
здинстава и окућница, те достављање узорака овлашћеној 
лабораторији ради лабораторијских анализа је 1. децембар 
2022. године.

(2) Коначан извјештај о спроведеном програму и карте 
из члана 11. став 2. 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 овог програма благовремено извје-
штавају Министарство о посебним догађајима током њего-
вог спровођења, а посебно о свим случајевима откривања 
штетног организма који је предмет посебног надзора.

Члан 13.
(1) Укупне резултате овог програма овлашћене инсти-

туције воде и достављају Министарству на Обрасцу 1, који 

се налази у Прилогу 8. овог програма и чини његов састав-
ни дио.

(2) Инспекторат води евиденције спровођења програма 
на граничним прелазима и укупне резултате доставља Ми-
нистарству на Обрасцу 2, који се налази у Прилогу 8. овог 
програма.

Члан 14.
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 15.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-1142/22
10. маја 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Биљке домаћини карантински штетног организма LChV-1, 

LChV-2 и CGRMV:
- Prunus avium (трешња),
- P. cerasus (вишња),
- P. pensylvanica (украсна трешња),
- P. incisa (украсна трешња),
- P. serrulata (украсна трешња),
- P. sieboldii (украсна трешња),
- P. subhirtella (украсна трешња) и
- P. yedoensis (украсна трешња).

ПРИЛОГ 2.
Биљке домаћини карантински штетног организма CRNRM0 и 

ChMLV:
- Prunus avium (трешња),
- P. cerasus (вишња),
- P. persica (бресква),
- P. armeniaca (кајсија) и
- P. serrulata (украсна трешња).

ПРИЛОГ 3.

ТОК ВИЗУEЛНОГ ПРЕГЛЕДА И НАЧИН УЗОРКОВАЊА 
(LChV-1 и LChV-2)

1.1. Ток визуелног прегледа
- У почетку се плодови осјетљивих биљака развијају у потпу-

ности нормално, али не дозријевају.
- Већина плодова трешања у периоду брања су са зашиљеним 

врхом, непотпуно обојени, ситни и неукусни.
- Симптоми на плодовима се разликују у јачини у зависности 

од сорте, сезоне и региона узгоја.
- У касно љето или рану јесен површина листа између нерава 

мијења боју у црвенољубичасту.
- Промјена боје може се јавити и крајем августа, уколико су 

ноћне температуре ниске, али је јасније уочљива у септембру.
1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање
- Узимање узорака за лабораторијско тестирање треба да се 

врши истовремено са визуелним прегледима, у периоду вегетације, 
у касно љето или рану јесен.

- Како је вирус равномјерно дистрибуисан у биљци, веома је 
битно да се узорци узимају са дијелова биљака (лишће, стабло и 
плодови) са јасно израженим симптомима.

- Најбоље је узимати узорке са више различитих мјеста на 
биљци.

- Узорковање вршити случајним одабиром проходом засада у 
облику слова W или дијагонално или по редовима.

- Приликом узорковања потребно је испоштовати принципе 
добре праксе за узорковање биља и биљних дијелова за лаборато-
ријско тестирање (нпр. евиденција података о узроку на лицу мје-
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ста узорковања, коришћење одговарајућег прибора и материјала за 
узорковање, дезинфекција прибора и алата итд.).

ПРИЛОГ 4.

ТОК ВИЗУEЛНОГ ПРЕГЛЕДА И НАЧИН УЗОРКОВАЊА 
(CRNRM0)

1.1. Ток визуелног прегледа
- Симптоми се разликују у зависности од сорте, вируса и тем-

пературе у почетку вегетације. Ранији и јачи симптоми могу се ја-
вити послије хладног прољећа.

- Први симптоми уочавају се на младом лишћу при основи 
ластара.

- На листовима три до шест недјеља након пуног цвјетања до-
лази до појаве мрких некроза, неправилних ивица које подсјећају 
на некротичну прстенасту пјегавост трешње.

- Симптоми се на лишћу не мијењају, осим што на лискама 
током љета долази до појаве бронзасте боје.

- Двије до три недјеље касније лишће у потпуности жути и 
опада у великом броју.

- За вријеме зрења плодова на заосталом лишћу јавља се хло-
роза и рђаста пјегавост. На том лишћу појављују се знатно раније и 
јесење промјене у боји. Уочљиве су по тамнозеленим прстенастим 
и пругастим пјегама.

- У завршној фази обољења, пупољци, ластари и дијелови гра-
на изумиру.

1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање
- Узимање узорака за лабораторијско тестирање треба да се 

врши истовремено са визуелним прегледима, у периоду вегетације, 
од прољећа до краја вегетација.

- Веома је битно да се узорци узимају са дијелова биљака 
(лишће, стабло и плодови) са јасно израженим симптомима.

- Најбоље је узимати узорке са више различитих мјеста на 
биљци.

- Узорковање вршити случајним одабиром проходом засада у 
облику слова W или дијагонално или по редовима.

- Приликом узорковања потребно је испоштовати принципе 
добре праксе за узорковање биља и биљних дијелова за лаборато-

ријско тестирање (нпр. евиденција података о узроку на лицу мје-
ста узорковања, коришћење одговарајућег прибора и материјала за 
узорковање, дезинфекција прибора и алата итд.).

ПРИЛОГ 5.

ТОК ВИЗУEЛНОГ ПРЕГЛЕДА И НАЧИН УЗОРКОВАЊА 
(CGRMV и ChMLV)

1.1. Ток визуелног прегледа
- Заражена стабла обично не испољавају симптоме.
- Код симптоматичних стабала, на листовима три до четири 

недјеље након опадања круничних листића долази до појаве жутог 
и зеленог шаренила.

- Симптоми на лишћу развијају се за двије-три недјеље, након 
чега долази до опадања листова.

- Лисна ткива дуж главног и већине бочних нерава заостају у 
порасту, док се у суженим дијеловима између лисних нерава јавља 
карактеристична хлороза.

- На плодовима јављају се различити типови симптома: некро-
тична удубљења или некротичне прстенасте пјеге на епидермису 
са некротичним мјестима у мезокарпу.

- Ластари су често са скраћеним међукољенцима.
1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање
- Узимање узорака за лабораторијско тестирање треба да се 

врши истовремено са визуелним прегледима, у периоду вегетације, 
од прољећа до краја вегетација.

- Веома је битно да се узорци узимају са дијелова биљака 
(лишће, стабло и плодови) са јасно израженим симптомима.

- Најбоље је узимати узорке са више различитих мјеста на 
биљци.

- Узорковање вршити случајним одабиром проходом засада у 
облику слова W или дијагонално или по редовима.

- Приликом узорковања потребно је испоштовати принципе 
добре праксе за узорковање биља и биљних дијелова за лаборато-
ријско тестирање (нпр. евиденција података о узроку на лицу мје-
ста узорковања, коришћење одговарајућег прибора и материјала за 
узорковање, дезинфекција прибора и алата итд.).

ПРИЛОГ 6.

ЗАПИСНИК
ЗА ПОСЕБАН НАДЗОР НАД ПРИСУСТВОМ LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV

(Подаци о узорцима узетим за лабораторијску анализу из производних засада, пољопривредних газдинстава и окућница 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
Сорта
Дијелови биљке који се узоркују
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Примједбе:  _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Одговорно лице
произвођач / власник биља

________________________________

Овлашћено лице
за преглед

_____________________________

ПРИЛОГ 7.
Табела 1. Број визуелних прегледа и узорака за лабораторијско испитивање присуства LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV у 
Републици Српској узетих код произвођача биљака домаћина из производних засада, пољопривредних газдинстава и окућница на којима 
се узгајају биљке домаћини

Подручје Биљке домаћини
Република Српска 10
Укупно: 10

Табела 2. Број визуелних прегледа и узорака за лабораторијско испитивање присуства LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV у 
Републици Српској код произвођача садног материјала 

Подручје Број узорака
Република Српска 15
Укупно: 15

ПРИЛОГ 8.
Образац 1. Резултати Програма посебног надзора над присуством LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV на подручју Републике 
Српске у 2022. години
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Образац 2. Резултати Програма посебног надзора над присуством LChV-1, LChV-2, CRNRM0, CGRMV и ChMLV на подручју Републике 
Српске у 2022. години, спроведеног у расадницима

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

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

Рок за завршетак наведених послова је 10. децембар 2022. године.

976
Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7, а у вези са 
чланом 38. став 1. Закона о библиотечко-информационој 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
44/16 и 62/18), у поступку разрјешења чланова Управног 
одбора ЈУ Народна библиотека “Бранко Радичевић” Дер-
вента,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ” ДЕРВЕНТА

1. Престаје дужност члановима Управног одбора ЈУ 
Народна библиотека “Бранко Радичевић” Дервента због 
истека мандата у сљедећем саставу:

1) Александра Мариловић,
2) Јованка Поповић и
3) Сања Кузмановић Стринић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-69-11/22
26. априла 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

977
Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 

став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку 




