ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О СJЕМЕНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА

Члан 1.
У Закону о сјемену пољопривредног биља („Службени гласник Републике
Српске“, број 37/09) у члану 10. у ставу 1. ријеч: „Субјекти“ замјењује се ријечима:
„Поред сорти сјемена из члана 9. овог закона, субјекти“.
Члан 2.
У члану 12. став 3. мијења се и гласи:
„(3) Овлашћена институција може да врши послове контроле ако испуњава
минималне услове по питању простора, опрема и кадрова. Услове које морају да
испуне овлашћене институције прописује министар посебним правилником.“
Став 5. брише се.
Члан 3.
У члану 15. у ставу 1. ријеч: „Министар“ замјењује се ријечима:
„Министарство, посредством овлашћене институције“.
У ставу 2. послије ријечи: „Министарство“ додају се ријечи: „и овлашћена
институција“, ријеч: „води“ замјењује се ријечју: „воде“, а ријеч: „чува“ замјењује
се ријечју: „чувају“.
Члан 4.
У члану 39. у ставу 2. ријечи: „- дипломираног инжењера пољопривреде,
смјера ратарског, повртларског или општег“ замјењују се ријечима: „на неодређено
вријеме – дипломираног инжењера пољопривреде, смјера ратарског, повртларског,
општег смјера, заштите биља или неког другог смјера биљне производње“.
У ставу 3. ријечи: „у сталном радном односу запослено лице са завршеним
пољопривредним факултетом“ замјењују се ријечима:„на неодређено вријеме
запослено лице са високом, вишом или средњом стручном спремом пољопривредне
струке“.

Члан 5.
У члану 42. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Министар доноси рјешење којим даје сагласност на дозволу за увоз
сјемена из става 2. овог члана.“
Члан 6.
У члану 53. у ставу 1. ријечи: „за увоз“ замјењују се ријечима: „из увоза“.
Послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Министар доноси рјешење којим даје сагласност на дозволу за увоз
расада из става 1. овог члана.“
Члан 7.
У члану 64. ријечи: „пољопривреде, шумарства и водопривреде“ бришу се.
Члан 8.
У члану 78. у ставу 2. број: „76.“ замјењује се бројем: „77.“.
Члан 9.
У члану 79. у ставу 1. број: „76.“ замјењује се бројем: „77.“.
Члан 10.
У члану 101. у ставу 1. тачка а) брише се, а остале тачке се помјерају.
Члан 11.
Послије члана 102. додаје се нови члан 102а. који гласи:
„Члан 102а.
(1) Регистар сорти успоставиће се 3 мјесеца од дана ступања закона на снагу.
(2) Министарство ће донијети рјешење за формирање комисије за признање
сорти у року од мјесец дана, од дана ступања закона на снагу.

(3) Сагласност на дозволу за увоз сјемена издаје се до успостављања регистра
увозника, а након тога сагласност се издаје искључиво за сјеме сорти које
нису уписане у регистар сорти.
(4) Правилник из члана 2. овог закона, министар ће донијети у року од 6
мјесеци, од дана ступања закона на снагу.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
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