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На основу члана 87. став 3. Закона о сјемену пољопри-

вредног биља (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
37/09 и 100/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
О МЕТОДАМА ОДРЖАВАЊА СОРТЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се обавезе одржаваоца 

сорте, контрола одржавања сорте и губитак права на одр-
жавање сорте.

Члан 2.
(1) Одржавалац сорте је власник сорте или његов овла-

шћени заступник, као и правно лице, односно предузетник 
које је од власника сорте, односно његовог овлашћеног за-
ступника овлашћено за одржавање сорте, изузев за одомаће-
не сорте чијег одржаваоца одређује министар рјешењем.

(2) Oдомаћена сорта је аутохтона домаћа и одомаћена 
страна сорта уписана у Регистар сорти пољопривредног биља.

(3) Одржавалац сорте из става 1. овог члана дужан је да 
за вријеме док је сорта уписана у Регистар сорти ту сорту 
одржава у складу са општепризнатим методама за одржа-
вање сорте да би се сачувале истовјетне особине сорте и да 
гарантује да је сорта остала непромијењена током одржа-
вања и да је као таква униформна и стабилна.

Члан 3.
На захтјев Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (у даљем тексту: Министарство), одржава-
лац сорте је дужан да у року од 15 дана достави узорак сjе-
мена сорте за ратарско и повртарско биље институцији коју 
Министарство овласти за извођење огледа ради: 

1) провјере да ли се сорта одржава тако да јој се не 
мијењају разноликост, униформност и стабилност (DUS 
тест) и

2) чувања стандардног узорка или његове обнове. 

Члан 4.
(1) Испитивањем узорка сорте узетог од одржаваоца 

сорте овлашћена институција из члана 3. врши контролу 
одржавања сорте тако што провјерава да ли је сорта задр-
жала истовјетне особине.

(2) Овлашћена институција из става 1. овог члана ду-
жна је да Министарству достави извјештај о извршеној 
контроли.

Члан 5.
(1) Ако се на основу резултата извршене контроле одр-

жавања сорте из члана 3. овог правилника утврди да одр-
жавалац сорте није сорту одржавао на начин који гарантује 
очување истовјетних особина сорте, одржавалац сорте губи 
право одржавања те сорте.

(2) Ако је одржавалац сорте који је изгубио право одр-
жавања сорте истовремено једини одржавалац те сорте, ми-
нистар доноси рјешење о брисању те сорте из Регистра сорти.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-5772/14
14. августа 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 12. став 3.  Закона о сјемену пољопри-

вредног биља (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 

37/09 и 100/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ 

СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови у погледу 

стручне, просторне и техничке оспособљености које мора 
испуњавати овлашћена институција за вршење послова 
контроле производње сјемена пољопривредног биља. 

Члан 2.
(1) Овлашћена институција за вршење послова контроле 

производње сјемена пољопривредног биља (у даљем тексту: 
овлашћена институција) мора испуњавати сљедеће услове: 

1) да је уписана код надлежног суда да може обављати 
тестирање и анализе у складу са правилима који одређују 
стандарну класификацију дјелатности,

2) да је кадровски, стручно оспособљена и технички 
опремљена за спровођење поступака за вршење послова 
контроле сјемена пољопривредног биља,

3) да је независно и непристрасно тијело које врши по-
слове контроле сјемена пољопривредног биља,

4) да мора систематично и периодично провјеравати си-
стем осигуравања квалитета да би се тиме осигурала стална 
ефикасност постављених захтјева и да би се предузеле евен-
туалне потребне мјере за уклањање грешака у поступку,

5) у циљу осигуравања система квалитета, мора да до-
несе Пословник о квалитету у складу са чланом 3. став 2. 
овог правилника, 

6) мора имати одговорно лице за вођење система ква-
литета, у складу са условима из Пословника о квалитету, 

7) да спроводи поступке који морају бити документова-
ни, а повјерљивост гарантована у складу са прописима који 
уређују заштиту личних података и

8) да води евиденцију о свим поступцима и чува доку-
ментацију најмање три године од завршетка поступка.

(2) У погледу стручне, техничке и просторне оспо-
собљености овлашћена институција мора испуњавати сље-
деће услове:

1) да има најмање једно овлашћено (стручно) лице 
са одговарајућим стручним образовањем, тј. завршеним 
пољопривредним факултетом, најмање пет година радног 
искуства у контроли производње сјемена пољопривредног 
биља које одговара у потпуности да ли се процес контроле 
сјемена пољопривредног биља обавља у складу са правним 
прописима који регулишу ову област,

2) да има довољан број особља с одговарајућим струч-
ним образовањем и извршеним додатним специјалистич-
ким усавршавањем, техничким знањем и искуством које 
је потребно за извршавање појединачне додијељене радне 
функције, као и техничко и помоћно особље,

3) мора да има овлашћену лабораторију за тестирање 
узорака узетих у поступку контроле, у складу са Законом о 
сјемену пољопривредног биља и Законом о заштити здра-
вља биља, 

4) мора имати просторије и опрему који су потребни за 
обављање процеса контроле сјемена пољопривредног биља,

5) мора имати упутства за правилно руковање опремом 
и редовно одржавање опреме у циљу припреме опреме за 
употребу и

6) мора осигурати константно стручно усавршавање 
стручних лица. 

Члан 3.
(1) Овлашћена институција мора имати успостављен 

систем осигурања квалитета.
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(2) Елементи система осигурања квалитета морају бити 

документовани Пословником о квалитету, који је на распо-
лагању за употребу овлашћеној институцији и који доноси 
овлашћено лице у складу са чланом 2. став 1. тачка 6. овог 
правилника. За испуњавање и ажурирање пословника ква-
литета мора се бринути именовано овлашћено лице овла-
шћене институције. 

(3) Овлашћена институција мора бити акредитована са 
стандардом ISO/IEC 17020:2004 – општим критеријумима 
за рад различитих врста тијела која обављају контролу или 
са стандардом ЕN 45011:1998 – општи захтјеви за серти-
фикацијске органе за подручје сертификације система про-
извода.

(4) Пословник о квалитету мора да садржи:
1) изјаву о политици квалитета;
2) показатеље правног и организационог облика;
3) организациону шему овлашћене институције, која 

показује расподјелу одговорности;
4) обим овлашћења и одговорности сваког појединца;
5) оперативне и функционалне активности у вези са 

системом квалитета тако да је сваки сарадник упознат с 
тим активностима, с обимом и ограничењем своје одговор-
ности;

6) име, образовање, радно искуство и професионалне 
квалификације лица одговорних за поступке спровођења 
контроле;

7) списак прописа, метода и поступака, као и других 
аката који су основ за спровођење послова контроле сјеме-
на пољопривредног биља;

8) правне прописе који регулишу процес контроле сје-
мена пољопривредног биља;

9) упутства за спровођење административних послова 
и контролу докумената и

10) правила за спровођење унутрашње ревизије, а по-
себно:

1. процедуре које се примјењују када особље из било 
којег разлога поступа у супротности са Пословником о ква-
литету,

2. уколико би такво одступање утицало на резултате 
контроле, те процедуре морају захтијевати да се рад од-
мах прекине, идентификују стварни узроци, те примјерено 
издвоје, односно одстране и 

3. изнесе мјере за уклањање грешака у поступку прије 
него што се настави са радом.

Члан 4.
Овлашћена институција за вршење послова контроле 

сјемена пољопривредног биља мора имати рјешење Ми-
нистарства у складу са чланом 12. став 4. Закона о сјемену 
пољопривредног биља.

Члан 5.
(1) Услове прописане у члану 3. став 3. овог правилника 

овлашћена институција мора испунити у року од двије го-
дине од дана ступања на снагу овог правилника.

(2) До испуњавања услова из става 1. овог члана овла-
шћена институција ће добити привремено рјешење о овла-
шћењу.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-5775/14
14. августа 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 17. ст. 3. и 5. Закона о садном мате-

ријалу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/09 
и 117/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ 

САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови у погледу 

стручне, просторне и техничке оспособљености, које мора 
испуњавати овлашћена институција за вршење послова 
контроле садног материјала.

Члан 2.
(1) Овлашћена институција за вршење послова контро-

ле садног материјала (у даљем тексту: овлашћена институ-
ција) мора испуњавати сљедеће услове:

1) да је уписана код надлежног суда да може обављати 
тестирање и анализе у складу са правилима који одређују 
стандарну класификацију дјелатности,

2) да је кадровски, стручно оспособљена и технички 
опремљена за спровођење поступака за вршење послова 
контроле садног материјала,

3) да је независно и непристрасно тијело које врши по-
слове контроле садног материјала,

4) да мора систематично и периодично провјеравати 
систем осигуравања квалитета, да би се тиме осигурала 
стална ефикасност постављених захтјева и да би се пре-
дузеле евентуалне потребне мјере за уклањање грешака у 
поступку,

5) у циљу осигуравања система квалитета, мора да до-
несе Пословник о квалитету, у складу са чланом 3. став 2. 
овог правилника, 

6) мора имати одговорно лице за вођење система ква-
литета, у складу са условима из Пословника о квалитету,

7) да спроводи поступке који морају бити документова-
ни, а повјерљивост гарантована у складу са прописима који 
уређују заштиту личних података и

8) да води евиденцију о свим поступцима и чува доку-
ментацију најмање три године од завршетка поступка.

(2) У погледу стручне, техничке и просторне оспо-
собљености, овлашћена институција мора испуњавати 
сљедеће услове:

1) да има најмање једно овлашћено (стручно) лице 
са одговарајућим стручним образовањем, тј. завршеним 
пољопривредним факултетом, најмање пет година рад-
ног искуства у контроли производње садног материјала 
пољопривредних биљака и које је одговорно да се процес 
контроле садног материјала обавља у складу са правним 
прописима који регулишу ову област,

2) да има довољан број особља с одговарајућим струч-
ним образовањем и извршеним додатним специјалистич-
ким усавршавањем, техничким знањем и искуством које 
је потребно за извршавање појединачне додијељене радне 
функције, као и техничко и помоћно особље,

3) мора да има овлашћену лабораторију за тестирање 
узорака узетих у поступку контроле, у складу са Законом 
о садном материјалу и Законом о заштити здравља биља, 

4) мора имати просторије и опрему који су потребни за 
обављање процеса контроле садног материјала,

5) мора имати упутства за правилно руковање опремом 
и редовно одржавање опреме у циљу припреме опреме за 
употребу и

6) мора осигурати константно стручно усавршавање 
стручних лица.

Члан 3.
(1) Овлашћена институција мора имати успостављен 

систем осигурања квалитета.




