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Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 
Број: 12.03.3-330-2522-1/17
31. јула 2017. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

1357
На основу члана 12. Уставног закона за провођење Уста-

ва Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 21/92) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА О 

КВАЛИТЕТУ СЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

Члан 1.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се 

примјењује Правилник о квалитету семена пољопривред-
ног биља (“Службени лист СФРЈ”, бр. 47/87, 60/87, 55/88 и 
81/89), који је био у примјени на основу члана 12. Уставног 
закона за провођење Устава Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 21/92).

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-330-2779/17
31. јула 2017. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

1358
На основу члана 12. Уставног закона за провођење 

Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/92) и члана 69. став 1. и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА О 

НОРМАМА КВАЛИТЕТА, ПАКОВАЊУ, ПЛОМБИРАЊУ 
И ДЕКЛАРИСАЊУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

Члан 1.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се при-

мјењује Правилник о нормама квалитета, паковању, плом-
бирању и декларисању садног материјала пољопривредног 
биља (“Службени лист СФРЈ”, бр. 45/75 и 26/79), који је 
био у примјени на основу члана 12. Уставног закона за 
провођење Устава Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 21/92).

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-330-2840/17
31. јула 2017. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

1359
На основу члана 31. Закона о заштити здравља биља у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривредe  д о н о с и 

ПРОГ РАМ 
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ 

КАРАНТИНСКИХ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА НА 
КОШТИЧАВОМ ВОЋУ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ У 2017. 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 
карантинских штетних организама на коштичавом воћу у 
Републици Српској у 2017. години. 

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

носно одсуства карантинских штетних организама на мје-
стима производње садног материјала, у производним за-
садима биљака домаћина те на мјестима уласка пошиљки 
садног материјала и плодова биљака домаћина које се увозе 
у Републику Српску.

(2) Циљ посебног надзора је и испуњавање фитосани-
тарних услова за производњу, премјештање, промет и извоз 
садног материјала воћа.

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

них организама спроводи се на граници и на цијелој тери-
торији Републике Српске гдје је заснована производња сад-
ног материјала и гдје се налазе производни засадни биљака 
домаћина.

(2) Посебан надзор и мјере надзора спроводе Репу-
бличка управа за инспекцијске послове Републике Српске 
(у даљем тексту. Инспекторат) и институције које имају 
овлашћење Министарства пољопривреде, шумарства и во-
допривреде (у даљем тексту: Mинистарство) за спровођење 
послова од јавног интереса у области дијагностике штет-
них организама и заштите здравља биља (у даљем тексту: 
овлашћене институције). 

Члан 4.
(1) Визуелни прегледи, узорковање и лабораторијска 

тестирања узорака врше се на присуство сљедећих каран-
тинских штетних организама: 

1) Pseudomonas syringae pv. persicae - бактериозно изу-
мирање брескве,

2) Xanthomonas arboricola pv. pruni - бактериозна пјега-
вост лишћа и рак-ране коштичавих воћака. 

Члан 5.
(1) Главна биљка домаћин карантински штетнog орга-

низма Pseudomonas syringae pv. persicae - проузроковача 
бактериозног изумирања брескве су брeсква и нектарина 
Prunus persica L. 

(2) Главне биљке домаћини карантински штетнog орга-
низма Xanthomonas arboricola pv. pruni - проузроковача бак-
териозне пјегавости лишћа и рак-рана коштичавих воћака 
су Prunus spp., посебно брeсква Prunus persica L., шљива 
Prunus domestica, кајсија Prunus armeniaca, вишња Prunus 
cerasus, бадем Prunus amygdalus, P. japonica, P. salicina, као 
и друге украсне врсте рода Prunus.

Члан 6.
(1) Визуелне прегледе, узорковање и лабораторијска те-

стирања узорака из регистрованих расадника и производ-
них засада биљака домаћина врше овлашћене институције.

(2) Посебан надзор, мјере надзора, као и узорковање 
садног материјала на граници спроводи Инспекторат.

(3) Преглед броја визуелних прегледа и узорака за лабо-
раторијско тестирање биљака домаћина из регистрованих 
расадника и производних засада приказан је у табелама 1, 
2, и 3, које се налазе у Прилогу 1. овог програма, који чини 
његов саставни дио.
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