
ЗАКОН
О РЕПРОДУКТИВНОМ МАТЕРИЈАЛУ

ШУМСКОГ ДРВЕЋА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се основне карактеристике полазног и репродуктивног материјала

шумског дрвећа, услови, начин вредновања и признавања полазног материјала, производња,
контрола и дорада репродуктивног материјала шумског дрвећа, као и његов квалитет, промет и
употреба, те вођење регистра сорти шумског биља и других регистара.

Члан 2.
Одредбе овог закона не односе се на:
 а) узорке репродуктивног материјала које привредно друштво или друго правно лице које се

бави пословима оплемењивања биља у области шумарства користи за научна истраживања и
извођења експеримената, у количини утврђеној тим програмом и

 б) репродуктивни материјал који води поријекло од генетички модификованих организама.

Члан 3.
Поједини пoјмови употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

 а) извор сjемена је стабло, група стабала или састојина унутар региона провенијенције који је
признат као полазни материјал,

 б) сjеменска састојина је дио шумског комплекса издвојен на основу фенотипских
карактеристика стабала у коме су спроведене мјере његе,  а чија је основна намјена производња
репродуктивног материјала,

 в) сјеменска плантажа је изоловани засад одабраних клонова или потомства пуних сродника
или полусродника намијењен за производњу плода и сјемена, који често и обилно плодоноси, а сјеме
се лако и механизовано сакупља,

 г) родитељска стабла су стабла од којих је произведено потомство контролисаним или
слободним опрашивањем,

 д) клон је група индивидуа (рамета) произведених вегетативно од једне матичне биљке
(ортете),

 ђ) клонска смјеша је смјеша идентификованих клонова у утврђеном односу,
 е) потомство пуних сродника (full sib) је потомство познатих родитељских стабала, а

потомство полусродника (half sib) је потомство познатог материнског стабла добијено из слободног
опрашивања,

 ж) хибриди су потомство пуних сродника или полусродника,
 з) сорта (култивар) је група биљака унутар најниже ботаничке систематске јединице која се

одликује одређеним својствима генотипа или комбинације генотипова која се разликује од било које
друге сорте према једном од наведених својстава и као цјелина остаје непромијењена послије
размножавања,

 и) оплемењивач сорте је привредно друштво, друго правно лице или предузетник које је
створило или открило нову сорту,

 ј)  произвођач је привредно друштво,  друго правно лице и предузетник који се бави
производњом репродуктивног материјала уписано у регистар произвођача,

 к) ниво размножавања је степен повезаности репродуктивног материјала са полазним
материјалом,

 л) регион провенијенције је једно или више подручја сличних еколошких карактеристика у
коме састојине одређених врста, подврста или варијететa показују сличне фенотипске или генетске
карактеристике,



 љ) партија сjемена је сjеме исте врсте дрвећа које потиче од истог признатог полазног
материјала и које је на исти начин и исте сезоне сакупљано, дорађено и ускладиштено,

 м) банка сјемена је дугорочно чувана колекција узорака сјеменског материјала (партија
сјемена),

 н)  клонски архив (колекција)  је дугогодишњи засад и матичњак клонова намењен очувању
генетског фонда и варијабилности врста и хибрида,

 њ) матичњак је засад основан у сврху производње вегетативног репродуктивног материјала,
 о) централни матичњак је засад репродуктивног материјала првог нивоа размножавања у

циљу производње репродуктивног материјала другог нивоа размножавања,
 п) комерцијални матичњак је засад репродуктивног материјала другог нивоа размножавања

од кога се производи репродуктивни материјал,
 р)  расадник је посебно уређена површина земљишта на којој се кроз систем технолошко-

техничких поступака производи репродуктивни материјал,
 с) промет репродуктивног материјала је куповина, продаја, увоз, услужно посредовање,

давање без накнаде (поклон, уступање и сл.) и размјена репродуктивног материјала,
 т) снадбјевач репродуктивног материјала је правно лице или предузетник, који у складу са

овим законом обавља промет репродуктивног материјала,
 ћ)калибрирање је разврставање сјемена по различитим величинама,
 у) дорађивач је привредно друштво, друго правно лице и предузетник који испуњава услове

утврђене овим законом за дораду репродуктивног материјала и
 ф) увозник је привредно друштво, друго правно лице и предузетник који испуњава услове

увоза утврђене овим законом.

II ПОЛАЗНИ И РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 4.
 Полазни материјал за производњу репродуктивног материјала (у даљем тексту: полазни

материјал) је извор сjемена, сjеменска састојина, сjеменска плантажа, родитељска стабла, клон,
клонска смjеша.

Члан 5.
(1) Репродуктивним материјалом шумског дрвећа  (у даљем тексту: репродуктивни

материјал), у смислу овог закона, сматра се  материјал генеративног поријекла (шишарка, плод и
сјеме намијењено за производњу садног материјала), вегетативни дио биљке (резница, корјенова
резница, лисна резница, пупољак, избојак, положеница, коријен, ткиво за микропропагацију, као и
други вегетативни дијелови биљке намијењен за производњу садница) и садни материјал (биљка
произведена генеративним или вегетативним методама), који се користи за:

 а) обнову и оснивање шума сјетвом и садњом,
 б) одржавање и оснивање заштитних шума,
 в) оснивање и одржавање плантажа шумског дрвећа и
 г) подизање и уређење зелених површина.
 (2) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар), доноси

правилник којим прописује листу врста шумског дрвећа, хибрида и сорти  од којих се добија
репродуктивни материјал.

Члан 6.
 (1) Репродуктивни материјал користи се само на начин и под условима којима се обезбјеђује

квалитет и прилагођеност условима средине, ради обезбјеђења одрживости шумских екосистема и
њиховог обнављања у складу са принципима очувања шумског генетског фонда и фенотипских
карактеристика врста.

(2) Због очувања генетичке разноврсности  и њихових извора успоставља се генетичка банка
шумског биља.

 (3) Установа која успоставља банку шумског биља дужна је обавијестити Министарство о
попису врста и броју објеката у генетичкој банци шумског биља.



  (4) Министар ће правилником прописати начин реализације послова из ст. 2. и 3. овог члана,
а у складу са Програмом очувања биљних генетичких ресурса.

Члан 7.
 (1) Врсте репродуктивног материјала, у смислу овог закона, су:
 а) материјал познатог поријекла,
 б) селекционисан материјал,
 в) квалификован материјал и
 г) тестиран (сортни) материјал.
 (2) Репродуктивни материјал познатог поријекла је репродуктивни материјал који потиче од

стабла, групе стабала или из састојине, чији је регион провенијенције познат.
 (3) Селекционисан репродуктивни материјал је репродуктивни материјал који је произведен

од основног материјала који је фенотипски селекционисан на нивоу популације (у сјеменској
састојини).

 (4) Квалификован репродуктивни материјал је репродуктивни материјал који је произведен
од родитељских стабала, клонова, клонских смјеша или у сјеменским плантажама, фенотипски
одабраних на нивоу индивидуе.

 (5) Тестиран (сортни) репродуктивни материјал је репродуктивни материјал који је
произведен у сjеменским састојинама, сjеменским плантажама, од родитељских стабала, клонова или
клонских смјеша,  чија супериорност мора бити доказана у упоредним тестовима у складу са
прописима из области признавања сорти шумског биља или је процијењена на основу генетске
оцјене дијелова полазног материјала.

Члан 8.
 (1)  За подизање и обнављање шума и подизање и уређење зелених површина,  може да се

користи репродуктивни материјал познатог поријекла, селекционисан, квалификован или тестиран
репродуктивни материјал који је произведен у складу са одредбама овог закона и прописа донесених
на основу овог закона.

 (2) Репродуктивни материјал познатог поријекла може да се користи за подизање и
обнављање шума само унутар истог региона провенијенције.

Члан 9.
(1)  Репродуктивни материјал из члана 5.  овог закона из увоза може да се користи ако је

произведен у складу са стандардима Европске уније и ако нема урода сjемена или урод сјемена није
довољан или ако на залихама не постоје довољне количине репродуктивног материјала за потребе
подизања и обнављања шума  у тој години.

(2) Рјешење о испуњености услова из става 1. овог члана доноси министар.

III ВРЕДНОВАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ПОЛАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 10.
 (1) За производњу полазног материјала познатог поријекла и селекционисаног материјала,

министар  установљава регионе провенијенција правилником којим прописује начин, поступак и
услове вредновања и признавања полазног материјала шумског дрвећа.

 (2) Правилником из става 1. овог члана ближе се уређује врста, географска ширина и дужина,
површина, надморска висина и друго.

        (3)  Саставни дио акта из става 1.  овог члана је карта са уцртаним границама региона
провенијенције.

 (4) Регион провенијенције полазног материјала од кога је основана сјеменска плантажа
истовремено је и регион провенијенције репродуктивног материјала произведеног у тој сјеменској
плантажи.



Члан 11.
(1) Признавање полазног материјала за производњу репродуктивног материјала врши

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) на основу
пријаве привредног друштва или другог правног лица које је власник, односно корисник полазног
материјала.
            (2) Стручне послове признавања полазног материјала за производњу репродуктивног
материјала познатог поријекла и селекционисаног репродуктивног материјала Министарство може да
повјери привредном друштву или другом правном лицу које има стално запосленог најмање једног
дипломираног инжењера шумарства са три године радног искуства на пословима сјеменарства и
расадничке производње са положеним стручним испитом.

       (3) Стручне послове признавања полазног материјала за производњу квалификованог и
тестираног репродуктивног материјала врши комисија коју рјешењем формира министар.

Члан 12.
 (1) Као полазни материјал за производњу репродуктивног материјала познатог поријекла

признаће се извор сјемена чији је регион провенијенције познат.
 (2) Као полазни материјал за производњу селекционисаног репродуктивног материјала

признаће се састојина високог узгојног облика, групе стабала или појединачно стабло, доброг
здравственог стања и фенотипских особина.

 (3) Као полазни материјал за производњу квалификованог репродуктивног материјала
признаће се:

 а) сјеменска плантажа, ако је основана од клонова или потомства пуних сродника или
полусродника стабала доброг здравственог стања, изразито добрих морфолошких особина и
адаптираности на станишне услове,

 б) родитељска стабла, ако су доброг здравственог стања, изразито добрих морфолошких
особина и адаптираности на станишне услове,

 в)  клон,  ако је матична биљка од које је произведен доброг здравственог стања,  изразито
добрих морфолошких особина и адаптираности на станишне услове и ако може да буде
идентификован на основу особина због којих је признат као клон и

 г) клонска смјеша, ако је сачињена од признатих клонова чији је идентитет, број и пропорција
учешћа у клонској смјеши утврђен.

 (4) Као полазни материјал за производњу тестираног репродуктивног материјала признаће се
сјеменска састојина која испуњава услове из става 2. овог члана, односно сјеменска плантажа,
родитељска стабла,  клон и клонска смјеша који испуњавају услове из става 3.  овог члана,  чија је
супериорност у односу на одређену особину доказана у тестовима спроведеним у складу са
прописима из области признавања сорти шумског биља и међународно признатим поступцима.

 (5) Сјеменска плантажа, родитељска стабла, клон и клонска смјеша могу бити признати као
полазни материјал за производњу тестираног репродуктивног материјала и на основу генетске оцјене
супериорности од њих произведеног репродуктивног материјала, и њиховог одговарајућег
здравственог стања.

 (6) Министар доноси правилник којим прописује регистар сорти шумског  биља (у даљем
тексту: регистар сорти), упис у регистар сорти, признавање новостворених сорти, испитивање сорти,
власнике и одржаваоце сорти.

Члан 13.
 (1) Министарство установљава и води регистар региона провенијенције и признатог полазног

материјала за производњу селекционисаног, квалификованог, тестираног и репродуктивног
материјала познатог поријекла (у даљем тексту: регистар региона ) и издаје увјерење о признатом
полазном материјалу.

 (2) Брисаће се из регистра региона признати полазни материјал за који се утврди да не
испуњава услове на основу којих је извршено његово признавање и упис.

 (3) Министар прописује садржину пријаве за признавање полазног материјала за производњу
репродуктивног материјала.



IV ПРОИЗВОДЊА, КОНТРОЛА И ДОРАДА  РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 14.
 (1) Производњом репродуктивног материјала може да се бави привредно друштво, друго

правно лице и предузетник (у даљем тексту: произвођач репродуктивног материјала) које испуњава
сљедеће услове:

 а) да је власник, односно корисник признатог полазног материјала, матичњака или расадника,
 б) да располаже одговарајућом опремом за производњу репродуктивног материјала,
 в) да располаже складишним простором за одвојен смјештај, чување и паковање недорађеног

и дорађеног репродуктивног материјала, а сјемена по партијама, који обезбјеђује очување његовог
квалитета и здравственог стања и

 г) да има обезбијеђено стручно руковођење пословима производње репродуктивног
материјала (пријављивање производње, обезбјеђивање и чување прописане документације, смјештај
и чување репродуктивног материјала и слично).

 (2) Стручно руковођење пословима производње репродуктивног материјала може да врши
дипломирани инжењер шумарства са најмање три године радног искуства и положеним стручним
испитом, који је засновао радни однос на неодређено вријеме код произвођача репродуктивног
материјала.

 (3) Министар доноси правилник којим прописује испуњеност услова из става 1. овог члана.

Члан 15.
 (1) Министарство установљава и води регистар матичњака и расадника  (у даљем тексту:

регистар произвођача).
 (2) Регистар из става 1. овог члана садржи податке о: датуму уписа у регистар, регистарском

броју, називу власника, односно корисника, локацији и површини матичњака,  расадника.

Члан 16.
 (1) Произвођач репродуктивног материјала дужан је да води књигу евиденције

репродуктивног материјала.
 (2)  Књига евиденције из става 1.  овог члана садржи:  број рјешења о утврђивању услова за

производњу репродуктивног материјала, име лица које обавља послове стручног руковођења
производњом репродуктивног материјала, прегледни план расадника и матичњака са јасно означеним
дијелом где се производи репродуктивни материјал врста из члана 3. овог закона, врсту, односно
сорту и старост репродуктивног материјала, количину укупно примљеног, произведеног, продатог и
уништеног репродуктивног материјала, податке о начину производње, врсти и датуму извођења
радова.

Члан 17.
 Садни материјал у расаднику, односно матичњаку, мора бити обиљежен јасно видљивим

ознакама које садрже податке о врсти (народни и научни назив) и старости садног материјала.

Члан 18.
 (1) О врсти и количини репродуктивног материјала произведеног до 31. октобра текуће

године произвођач је дужан да обавијести Министарство до 15. новембра исте године.
 (2) Увозник репродуктивног материјала дужан је да обавијести Министарство о врсти и

количини увезеног репродуктивног материјала најкасније у року од 15 дана од дана увоза.



Члан 19.
 (1) Производња репродуктивног материјала подлијеже обавезној контроли једном у току

вегетације.
(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана контрола производње репродуктивног материјала

топола и врба врши се два пута у току вегетације.
  (3) Производња репродуктивног материјала подлијеже обавезном здравственом прегледу,

који је уређен посебним прописима.
 (4)  Контролу производње из ст.  1.  и 2.  овог члана (у даљем тексту:  контрола производње)

врши Министарство.
 (5) Стручне послове контроле производње Министарство може да повјери привредном

друштву или другом правном лицу из члана 11. став 2. овог закона.

Члан 20.
Произвођач репродуктивног материјала дужан је да поднесе Министарству пријаву за

контролу производње садног материјала и сјемена до 30. априла текуће године.

Члан 21.
 (1) Увјерење о поријеклу репродуктивног материјала издаје привредно друштво или друго

правно лице које је Министарство овластило за контролу производње, у складу са одредбама овог
закона и на основу њега донесених прописа.

 (2) Министар прописује: начин и поступак вршења контроле производње, образац пријаве за
контролу производње, образац записника о контроли у току процеса производње и образац увјерења
о поријеклу репродуктивног материјала.

 (3) Трошкове контроле производње шумског репродуктивног материјала сноси његов
власник, односно корисник.

 (4) Произвођач репродуктивног материјала дужан је да под надзором инспектора уништи
репродуктивни материјал за који је донесено рјешење да не одговара прописаним условима
производње.

Члан 22.
 (1) Дорада сјемена обухвата сушење, трушење, термотерапију, мацерирање, чишћење,

калибрирање, пилирање, паковање, затварање амбалаже, пломбирање, смјештај и чување.
 (2) Дорада сјемена обухвата и дезинфекцију и дезинсекцију, као и третирање сјемена

бактеријским и биостимулаторским средствима.
 (3) Дорада садница и вегетативних дијелова обухвата класирање, паковање, смјештај и

чување.

Члан 23.
 Дорадом репродуктивног материјала може да се бави привредно друштво, друго правно лице

или предузетник (у даљем тексту: дорађивач) који испуњава сљедеће услове:
 а) да има обезбијеђен радни простор и опрему за дораду и чување репродуктивног

материјала, одвојено по партијама и
 б)  да стручно руковођење пословима дораде репродуктивног материјала врши лице које је

дипломирани инжењер шумарства са заснованим радним односом на неодређено вријеме, најмање
двије године радног искуства и положеним стручним испитом.

Члан 24.
 (1) Пошиљку недорађеног сjемена на дораду прати записник произвођача о брању, односно

сакупљању шишарица и плодова.
 (2) Записник из става 1. овог члана садржи податке о:
 а) врсти,
 б) датуму брања, односно сакупљања,
 в) маси пошиљке,



 г) регистарском  броју и врсти полазног материјала за производњу репродуктивног
материјала и

 д) региону провенијенције за репродуктивни материјал категорије познатог поријекла и
селекционисаног.

Члан 25.
 (1) Дорађивач је дужан да води књигу евиденције о доради репродуктивног материјала.
 (2) Књига евиденције из става 1. овог члана садржи податке о: датуму пријема, врсти и

количини, произвођачу недорађеног репродуктивног материјала, датуму дораде, врсти и количини
дорађеног репродуктивног материјала, датуму испоруке, врсти и количини испорученог дорађеног
репродуктивног материјала и лицу коме је тај материјал испоручен.

V КВАЛИТЕТ, ПРОМЕТ И УПОТРЕБА РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 26.
 (1) Испитивање и утврђивање квалитета репродуктивног материјала врши се по међународно

признатом методу прије његовог коришћења и стављања у промет.
 (2) Испитивање и утврђивање квалитета репродуктивног материјала врши привредно

друштво, односно друго правно лице које испуњава услове утврђене овим законом.
 (3) Испитивање и утврђивање квалитета репродуктивног материјала из увоза врши привредно

друштво, односно друго правно лице које посједује цертификате међународног удружења за
испитивање квалитета репродуктивног материјала.

Члан 27.
 (1) Испитивањем и утврђивањем квалитета репродуктивног материјала може да се бави

привредно друштво, односно друго правно лице које испуњава сљедеће услове:
 а) да има обезбијеђен радни простор за испитивање квалитета репродуктивног материјала,
 б) да има обезбијеђен простор за чување узорака репродуктивног материјала,
 в) да располаже одговарајућим уређајима, апаратима и прибором за испитивање квалитета

репродуктивног материјала, према врсти репродуктивног материјала који се испитује и
 г) да за обављање послова испитивања и утврђивања квалитета репродуктивног материјала

има запослено лице које је дипломирани инжењер шумарства са заснованим радним односом на
неодређено вријеме, најмање три године радног искуства и положеним стручним испитом.

 (2) Министар доноси правилник којим прописује критеријуме за опште карактеристике,
одговарајући квалитет и количину, категорије квалитета, начин етикетирања, паковања и
разврставања репродуктивног материјала у квалитетне категорије.

Члан 28.
 (1) За дорађен репродуктивни материјал који испуњава прописане норме квалитета,

привредно друштво, односно друго правно лице из члана 27. став 1. овог закона издаје декларацију о
квалитету репродуктивног материјала.

 (2) Министар прописује образац и садржај декларације о квалитету репродуктивног
материјала.

 (3) Рок важења декларације о квалитету репродуктивног материјала одређује привредно
друштво, односно друго правно лице из члана 27. став 1. овог закона у зависности од врсте, старости
и начина чувања репродуктивног материјала, а највише осам мјесеци од дана издавања.

Члан 29.
 Привредно друштво, односно друго правно лице из члана 27. став 1. овог закона дужно је да

чува документацију о испитивању и утврђивању квалитета репродуктивног материјала најмање пет
година, а по један примјерак узорка из сваке партије сјемена најмање 18 мјесеци.



Члан 30.
  У промет може да се стави репродуктивни материјал:
 а) шумског дрвећа  познатог поријекла, селекционисан, квалификован или тестиран,
 б) селекционисан, квалификован или тестиран репродуктивни материјал хибрида,
 в) квалификован или тестиран репродуктивни материјал топола и других врста које су на

нивоу клона.

Члан 31.
 (1) Промет репродуктивног материјала може да врши произвођач уписан у регистар

произвођача из члана 15. овог закона и снадбјевач уписан у регистар снадбјевача репродуктивног
материјала који води Министарство.

 (2) Регистар снадбјевача репродуктивног материјала из става 1. овог члана садржи податке о:
називу, сједишту и адреси произвођача и снадбјевача и одговорном лицу снадбјевача.

Члан 32.
 (1)  Репродуктивни материјал у промету мора бити упакован тако да је заштићен од

исушивања, упале, оштећења и инфекције.
 (2) Партије сјемена и плода стављају се у промет у пломбираним пошиљкама.

Члан 33.
 (1) Пошиљку дорађеног сјемена у промету, садница и вегетативних дијелова биљака прати

увјерење о поријеклу и декларација о квалитету.
 (2) Репродуктивни материјал у промету мора да одговара квалитету означеном у декларацији

о квалитету репродуктивног материјала.

Члан 34.
 (1) На амбалажу пошиљке репродуктивног материјала произвођач, односно дорађивач

репродуктивног материјала ставља етикету која садржи податке о:
 а) називу произвођача, односно дорађивача репродуктивног материјала,
 б) броју увјерења о поријеклу репродуктивног материјала,
 в) броју декларације о квалитету,
 г) врсти (народни и научни назив),
 д) категорији репродуктивног материјала,
 ђ) датуму сакупљања, односно производње репродуктивног материјала и
 е) року важења декларације о квалитету.
 (2)  Етикета се издаје на обојеном папиру и разликује по боји за поједине категорије

репродуктивног материјала, и то:
 а) жута за репродуктивни материјал познатог поријекла,
 б) зелена за селекционисан репродуктивни материјал,
 в) ружичаста за квалификован репродуктивни материјал и
 г) плава за тестиран репродуктивни материјал.

Члан 35.
 Пренос сјемена и плодова на дораду не сматра се прометом репродуктивног материјала у

смислу одредаба овог закона.

Члан 36.
 (1) У промет не може да се стави репродуктивни материјал чији је рок важења декларације о

квалитету истекао.
 (2)  У случају из става 1.  овог члана на захтјев власника репродуктивног материјала

привредно друштво, односно друго правно лице из члана 27. став 1. овог закона извршиће поновно
испитивање, утврђивање квалитета, као и издавање декларације о квалитету репродуктивног
материјала за који утврди да испуњава прописане норме квалитета.



Члан 37.
 (1)  Промет репродуктивног материјала може да се обавља само на продајном мјесту које

обезбјеђује очување својстава у погледу врсте, виталности, кондиције и друго.
 (2) Прометом репродуктивног материјала на мало може да се бави привредно друштво, друго

правно лице или предузетник ако на продајном мјесту има запосленог дипломираног инжењера
шумарства са положеним стручним испитом.

Члан 38.
 Из средстава посебних намјена за шуме, а ради унапређивања производње репродуктивног

материјала, финансираће се:
 а) трошкови признавања полазног матријала, уређења и генетских мелиорација,
 б) производња шумског репродуктивног материјала,
 в) опремање и модернизација расадника за производњу репродуктивног материјала шумског

дрвећа и
 г) установљавање генетичке банке шумског биља.

VI НАДЗОР

Члан 39.
 (1)  Надзор над примјеном одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега врши

Mинистарство.
 (2) Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог закона и прописа донесених на основу

њега врши Републичка управа за инспекцијске послове, путем Инспекције за шумарство.

Члан 40.
 У вршењу послова инспекцијског надзора шумарски инспектор овлашћен је и дужан да:
 а) контролише сакупљање и убирање репродуктивног материјала са сјеменских стабала,

састојина и плантажа,
 б) врши обавезне прегледе у поступку одабирања и признавања матичњака и установљавања

регистра матичњака и расадника,
 в) контролише и утврђује услове за производњу, дораду и за испитивање и утврђивање

квалитета репродуктивног материјала,
 г) контролише процес производње, поступак дораде и поступак испитивања и утврђивање

квалитета репродуктивног материјала,
 д) врши обавезне прегледе у поступку контроле производње репродуктивног материјала и

издавања прописаних уверења,
 ђ) узима узорке репродуктивног материјала без накнаде ради испитивања и утврђивања

квалитета
 е) контролише промет, употребу и квалитет репродуктивног материјала,
 ж) контролише да ли се повјерени послови врше у складу са одредбама овог закона и прописа

донесених на основу истог и
 з) захтијева помоћ органа надлежних за унутрашње послове ако оцијени да без њихове

помоћи не може да изврши надзор.

Члан 41.
 (1) У вршењу послова из члана 40. овог закона шумарски инспектор овлашћен је и дужан да:
 а) забрани употребу и стављање у промет репродуктивног материјала увезеног без одобрења

Министарства (члан 9. став 2.),
 б) забрани производњу, дораду и утврђивање квалитета репродуктивног материјала, ако за то

нису испуњени прописани услови или ако се ове дјелатности обављају без доказа о испуњености
прописаних услова (члан 14. ст. 1. и 2.),



 в) нареди уништавање и надзире поступак уништавања репродуктивног материјала за који је
донесено рјешење да не одговара прописаним условима производње (члан. 21. став 4.),

 г) забрани производњу, дораду, употребу и стављање у промет репродуктивног материјала
које нема документацију из члана 33. став 1.,

 д) забрани стављање у промет репродуктивног материјала који не одговара прописаном и
декларисаном квалитету у декларацији о квалитету репродуктивног материјала (члан 33. став 2.) и

 ђ) нареди отклањање утврђене неправилности када у поступку надзора утврди да пропис о
репродуктивном материјалу није примјењен или је неправилно примјењен и одреди за то потребан
рок.

 (2) Трошкови који настану приликом одузимања, чувања и уништавања репродуктивног
материјала на основу овлашћења из става 1. тачка в) овог члана падају на терет лица од којег је
репродуктивни материјал одузет.

Члан 42.
 (1)  Против рјешења инспектора допуштена је жалба Министарству.
 (2)  Жалба изјављена на рјешење инспектора из става 1.  овог члана не одлаже његово

извршење.

Члан 43.
 (1) Утврђивање квалитета инспекцијских узорака репродуктивног материјала Министарство

може да повјери привредном друштву, односно другом правном лицу које испуњава услове из члана
27. овог закона.

 (2) Трошкове који настају у вези са утврђивањем квалитета инспекцијских узорака
репродуктивног материјала сноси привредно друштво, односно друго правно и физичко лице од кога
је узорак узет.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.
 (1) Новчаном казном од 10.000 до 30.000 КМ казниће се за прекршај привредно друштво или

друго правно лице, ако:
 а) користи репродуктивни материјал за подизање и обнављање шума произведен супротно

одредбама члана 8. овог закона,
 б) користи репродуктивни материјал из увоза супротно одредбама члана 9. овог закона,
 в) ако се бави производњом репродуктивног материјала, дорадом репродуктивног материјала

или утврђивањем квалитета сјемена, а не испуњава прописане услове или настави да се бави овим
дјелатностима послије рјешења инспектора о забрани вршења ових дјелатности (члан 14.  став 1.,
члан 23. и члан 41. став 1. тачка б),

 г) прије стављања у промет и коришћења не изврши утврђивање квалитета репродуктивног
материјала (члан 26.),

 д) стави у промет репродуктивни материјал супротно одредби члана 30. овог закона,
 ђ) промет репродуктивног материјала врши произвођач или снабдјевач који није уписан у

регистар произвођача и регистар снабдјевача репродуктивног материјала (члан 31. став 1.),
 е) пошиљку дорађеног сјемена у промету, садница и вегетативних дијелова биљака не прати

документација из члана 33. став 1.,
 ж) ставља у промет репродуктивни материјал који не одговара квалитету означеном у

декларацији (члан 33. став 2.) и
 з) поступи супротно одредби члана 36. став 1. овог закона.
 (2)  За прекршај из става 1.  овог члана казниће се новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ и

одговорно лице у привредном друштву или другом правном  лицу.
 (3)  Уз новчану казну за прекршај из ст.  1.  и 2.  овог члана може се изрећи и заштитна мјера

забрана вршења позива, дјелатности или дужности у трајању до шест мјесеци.



Члан 45.
 (1) Новчаном казном од 6.000 до 18.000 КМ казниће се за прекршај привредно друштво или

друго правно лице, ако:
 а) не води књигу евиденције репродуктивног материјала, односно ако књига евиденције не

садржи прописане податке (члан 16.),
 б) поступи супротно одредби члана 17. овог закона,
 в) не обавијести Министарство о врсти и количини произведеног, односно увезеног

репродуктивног материјала (члан 18.),
 г) не поднесе Министарству пријаву за контролу производње, односно ако је не поднесе у

прописаном року (члан 20.),
 д) поступи супротно одредби члана 24. овог закона,
 ђ) не води књигу евиденције о доради репродуктивног материјала, односно ако књига

евиденције не садржи прописане податке (члан 25.),
 е) не чува документацију о испитивању и утврђивању квалитета репродуктивног материјала

до прописаног рока (члан 29.),
 ж) стави репродуктивни материјал у промет супротно одредби члана 32. овог закона и
 з) поступи супротно одредбама члана 34. овог закона.
 (2)  За прекршај из става 1.  овог члана казниће се новчаном казном од 600  до 1.800  КМ и

одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу.

Члан 46.
 Новчаном казном од 6.000 до 18.000 КМ казниће се за прекршај предузетник, ако:
 а) се бави производњом репродуктивног материјала или дорадом репродуктивног материјала,

а не испуњава прописане услове или настави да се бави овим дјелатностима и послије рјешења
инспектора о забрани вршења ових дјелатности (члан 14. став 1., члан 23. и члан 41. став 1.),

 б) не води књигу евиденције репродуктивног материјала, односно ако књига евиденције не
садржи прописане податке (члан 16.),

 в) ако поступи супротно одредби члана 17. овог закона,
 г) не обавијести Министарство о врсти и количини произведеног, односно увезеног

репродуктивног материјала (члан 18.),
 д) не поднесе Министарству пријаву, односно ако је не поднесе у прописаном року (члан 20.),
 ђ) поступи супротно одредби члана 24. овог закона,
 е) не води књигу евиденције о доради репродуктивног материјала, односно ако књига

евиденције не садржи прописане податке (члан 25.),
 ж) прије стављања у промет и коришћења не изврши утврђивање квалитета репродуктивног

материјала (члан 26.),
 з) стави у промет репродуктивни материјал супротно одредби члана 30. овог закона,
 и) стави репродуктивни материјал у промет супротно одредби члана 32. овог закона,
 ј) пошиљку дорађеног сјемена у промету, садница и вегетативних дијелова биљака не прати

документација из члана 33. став 1.,
 к) ставља у промет репродуктивни материјал који не одговара квалитету означеном у

декларацији (члан 33. став 2.),
 л) поступи супротно одредби члана 34. овог закона и
 љ) поступи супротно одредби члана 36. став 1. овог закона.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.
 (1) Привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник који се баве производњом

репродуктивног материјала, дорадом, испитивањем и утврђивањем квалитета репродуктивног
материјала, прометом и употребом репродуктивног материјала дужни су да своје пословање ускладе
са одредбама овог закона у року од шест мјесеци од ступања на снагу овог закона.

 (2) У року од шест мјесеци од ступања на снагу овог закона, министар ће донијети:



 а) Правилник којим се прописује листа врста шумског дрвећа,  хибрида и сорти  од којих се
добија репродуктивни материјал (члан 5. став 2.),

 б) Правилник о успостављању генетичке банке шумског биља (члан 6. став 4.),
 в) Правилник о начину, поступку и условима врједновања и признавања полазног материјала

шумског дрвећа (члан 10. став 1. и члан 13. ст. 1. и  3.),
 г) Правилник о регистру сорти шумског биља (члан 12. став 6.),
       д) Правилник о производњи, доради и контроли репродуктивног материјала шумског дрвећа

(члан 14. ст. 3. и 21. став 2.) и
       ђ) Правилник о квалитету, промету и употреби репродуктивног материјала шумског дрвећа

(члан 27. став 2. и члан 28. став 2.).

Члан 48.
 До доношења прописа на основу овлашћења из овог закона примјењиваће се прописи

донесени на основу Закона о сјемену и садном материјалу („Службени гласник Републике Српске“,
број 13/97).

Члан 49.
 Полазни материјал признат у складу са прописима који су били на снази до дана ступања на

снагу овог закона, сматра се признатим полазним материјалом за производњу селекционисаног
репродуктивног материјала.

Члан 50.
 Производња репродуктивног материјала започета до ступања на снагу овог закона спровешће

се по прописима по којима је започета.

Члан 51.
 Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о сјемену и садном

материјалу („Службени гласник Републике Српске“, број 13/97).

Члан 52.
 Овај  закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

Републике Српске".
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