
З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПРОДУКТИВНОМ

МАТЕРИЈАЛУ ШУМСКОГ ДРВЕЋА

Члан 1.
У Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Службени

гласник РС”, бр. 135/04 и 8/05 – исправка), члан 4. мења се и гласи:

„Одредбе овог закона не односе се на узорке репродуктивног материјала
које предузеће или друго правно лице које се бави пословима оплемењивања
биља у области шумарства користи за реализацију програма научних
истраживања и извођења експеримената, у количини утврђеној тим програмом.

Одредбе овог закона не односе се на репродуктивни материјал врста
шумског дрвећа из члана 3. овог закона који није намењен потребама подизања
и обнављања шума.

Репродуктивни материјал из става 2. овог члана у промету прати
документ произвођача са назнаком: „Није за употребу у шумарству”.

Одредбе овог закона, осим одредаба чл. 16, 34а и 36. не односе се на
репродуктивни материјал украсног дрвећа и жбуња.”

Члан 2.
После члана 8. додаје се члан 8а који гласи:

„Члан 8а

Министарство може да наложи произвођачима семена да сакупе семе
одређене врсте шумског дрвећа када је то неопходно за потребе подизања и
обнављања шума у Републици Србији.

Трошкове сакупљања семена у случају из става 1. овог члана сноси
министарство према програму заштите и унапређивања шума.”

Члан 3.
У члану 12. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„На основу података из регистра министарство утврђује Националну
листу признатог полазног материјала на прописаном обрасцу.”

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 4.
У члану 13. после речи: „регистра” тачка се замењује запетом и додају

речи: „као и образац и садржину Националне листе признатог полазног
материјала”.

Члан 5.
У члану 15. став 2. после речи: „одсек за шумарство, са” бришу се речи:

„најмање две године радног искуства и”.

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Лице из става 2. овог члана може да стручно руководи пословима
производње репродуктивног материјала у највише три шумска расадника”.
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Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 6.
У члану 16. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Министарство врши упис матичњака, шумских расадника и расадника
украсног дрвећа и жбуња у регистар из става 1. овог члана на основу пријаве
произвођача.”

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 7.
Члан 21. мења се и гласи:

„Произвођач репродуктивног материјала дужан је да поднесе
министарству пријаву за контролу производње најкасније до 30. априла текуће
године.”

Члан 8.
Члан 22. мења се и гласи:

„Министарство издаје уверење о пореклу репродуктивног материјала за
партију семена, односно пошиљку делова биљака или садног материјала
произведеног у складу са одредбама овог закона и прописа донетих на основу
њега.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана министарство издаје уверење о
пореклу за пошиљку семена насталу мешањем селекционисаног или семена
познатог порекла које потиче од два или више семенских објеката унутар исте
категорије и истог региона провенијенције или из истог семенског објекта за
семе сакупљено у различитим годинама.

Произвођач, односно добављач репродуктивног материјала дужан је да
пре стављања репродуктивног материјала у промет прибави уверење о
пореклу.”

Члан 9.
У члану 30. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Испитивање и утврђивање квалитета резница и садница врши
овлашћено лице од стране Министарства.”

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 10.
У члану 31. додају се ст. 2. и 3. који гласе:

„Министар решењем овлашћује предузеће, односно друго правно лице
из става 1. овог члана за вршење послова испитивања и утврђивања квалитета
семена.

Министар ближе прописује услове које треба да испуни предузеће,
односно друго правно лице из става 1. овог члана.”

Члан 11.
У члану 32. став 2. реч: „осам” замењује се речју: „дванаест”.
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Члан 12.
После члана 34. додаје се члан 34а који гласи:

„Члан 34а

Репродуктивни материјал украсног дрвећа и жбуња може да се стави у
промет ако је довољних димензија и виталности да може да се користи као
репродуктивни материјал и ако нема видљивих знакова физиолошке слабости,
механичких или других оштећења.”

Члан 13.
У члану 37. став 1. после речи: „уверење о пореклу” ставља се тачка, а

речи до краја реченице бришу се.

Став 2. мења се и гласи:

„Изузетно од одредбе става 1. овог члана мале количине садница у
промету намењене пошумљавању прати само етикета из члана 38. овог закона.

После става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Министар ближе одређује количине садница које се за поједине врсте
шумског дрвећа сматрају малим.”

Члан 14.
После члана 37. додаје се члан 37а који гласи:

„Члан 37а

Пошиљку дорађеног семена у промету прати декларација о квалитету.
Дорађено семе у промету мора да одговара квалитету означеном у декларацији
о квалитету, а делови биљака и саднице квалитету наведеном на етикети из
члана 38. овог закона.

За пошиљку семена из члана 22. став 2. овог закона добављач је дужан
да прибави нову декларацију о квалитету.

Ради сетве семена сакупљеног у текућој години, дозвољава се испорука
семена до првог купца без података о проценту клијавости чистог семена и
броју клијавих или виталних семенки по килограму.

Податке из става 3. овог члана добављач је дужан да достави купцу
одмах по завршеном испитивању узорка семена.

Мале количине семена у промету не мора да прати декларација о
квалитету.

Министар ближе одређује количине семена које се за поједине врсте
шумског дрвећа сматрају малим.”

Члан 15.
У члану 38. став 1. тачка 3) после речи: „квалитету” додају се речи:

„семена, са роком важења”.

Тачка 7) мења се и гласи:

„7) старости садница;”.

После тачке 7) додају се тач. 8) и 9) које гласе:

„8) класи резница или садница;
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9) количини репродуктивног материјала у пошиљци.”

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Етикета на амбалажи пошиљке семена, поред података из става 1. овог
члана, садржи и податке о:

1) чистоћи - процентуално учешће чистог семена по тежини;

2) проценту клијавости чистог семена;

3) тежини 1000 чистих семенки;

4) броју клијавих или виталних семенки по килограму. У случају
виталних семенки, наводи се и метод по коме је утврђена виталност.”

После досадашњег става 2. који постаје став 3. додаје се став 4. који
гласи:

„Ако је етикета на пошиљци репродуктивног материјала намењеној
извозу беле боје, назив боје за поједине категорије репродуктивног материјала
мора бити одштампан у горњем десном углу на енглеском језику.”

Члан 16.
После члана 38. додаје се члан 38а који гласи:

„Члан 38а

Произвођач, односно добављач дужан је да води и чува евиденцију о
издатим етикетама из члана 38. овог закона најмање пет година.”

Члан 17.
У члану 47. став 1. после тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи:

„2а) не сакупи семе одређене врсте шумског дрвећа на основу налога
министарства (члан 8а);”.

Тачка 7) мења се и гласи:

„7) стави пошиљку дорађеног семена, садница и вегетативних делова
биљака у промет супротно одредбама члана 37. овог закона;”.

Члан 18.
У члану 48. став 1. после тачке 5) додаје се тачка 5а) која гласи:

„5а) не прибави уверење о пореклу пре стављања репродуктивног
материјала у промет (члан 22. став 3);”.

После тачке 8) додаје се тачка 8а) која гласи:

„8а) стави у промет репродуктивни материјал украсног дрвећа и жбуња
супротно одредбама члана 34а овог закона;”.

После тачке 9) додају се тач. 9а), 9б) и 9в) које гласе:

„9а) пошиљку дорађеног семена у промету не прати декларација о
квалитету, односно ако дорађено семе у промету не одговара квалитету
означеном у декларацији, а делови биљака и саднице квалитету наведеном на
етикети из члана 38. (члан 37а став 1);

9б) за пошиљку семена из члана 22. став 2. овог закона не прибави нову
декларацију о квалитету (члан 37а став 2);
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9в) не достави купцу податке из члана 37а став 3. овог закона одмах по
завршеном испитивању узорка семена (члан 37а став 4);”.

После тачке 10) додаје се тачка 11) која гласи:

„11) не води и не чува евиденцију о издатим етикетама из члана 38. овог
закона најмање пет година (члан 38а).”

Члан 19.
У члану 49. после тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи:

„1а) не сакупи семе одређене врсте шумског дрвећа на основу налога
министарства (члан 8а);”.

После тачке 6) додаје се тачка 6а) која гласи:

„6а) не прибави уверење о пореклу пре стављања репродуктивног
материјала у промет (члан 22. став 3);”.

После тачке 10) додаје се тачка 10а) која гласи:

„10а) стави у промет репродуктивни материјал украсног дрвећа и жбуња
супротно одредбама члана 34а овог закона;”.

Тачка 12) мења се и гласи:

„12) стави пошиљку дорађеног семена, садница и вегетативних делова
биљака у промет супротно одредбама члана 37. овог закона;”.

После тачке 12) додају се тач. 12а), 12б) и 12в) које гласе:

„12а) пошиљку дорађеног семена у промету не прати декларација о
квалитету, односно ако дорађено семе у промету не одговара квалитету
означеном у декларацији, а делови биљака и саднице квалитету наведеном на
етикети из члана 38. овог закона (члан 37а став 1);

12б) за пошиљку семена из члана 22. став 2. овог закона не прибави
нову декларацију о квалитету (члан 37а став 2);

12в) не достави купцу податке из члана 37а став 3. овог закона одмах по
завршеном испитивању узорка семена (члан 37а став 4);”.

После тачке 13) додаје се тачка 13а) која гласи:

„13а) не води и не чува евиденцију о издатим етикетама из члана 38.
овог закона најмање пет година (члан 38а);”.

Члан 20.
После члана 49. додаје се члан 49а који гласи:

„Члан 49а

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице, ако:

1) поступи супротно одредбама члана 7. овог закона;

2) врши промет репродуктивног материјала (члан 35. став 1).”

Члан 21.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”.


