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Član 8. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 
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Na temelju članka 27. stavak 8., a u svezi sa člankom 74. 

stavak 1. alineja 8. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i 
hortikulturnih vrsta drveća i grmlja ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 71/05 i 8/10), federalni ministar poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva donosi 

PRAVILNIK 
O UVJETIMA KOJI OSIGURAVAJU ZADRŽAVANJE 

KAKVOĆE SJEMENA 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koji osiguravaju 

zadržavanje kakvoće sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i 
grmlja (u daljnjem tekstu: sjeme). 

Članak 2. 
Sjeme koje je stavljeno u promet mora se čuvati u uvjetima 

koji obezbjeđuju zadržavanje njegove kakvoće do isteka važnosti 
deklaracije o kakvoći sjemena. 

Deklaracija o kakvoći sjemena važi za vremenski period od 6 
mjeseci od datuma izdavanja. 

Članak 3. 
Pravna osoba koja se bavi prometom sjemena mora 

posjedovati prostorije u kojima je moguće obezbijediti umjetne 
uvjete sredine koji su optimalni za čuvanje sjemena pojedinih vrsta 
šumskog i hortikulturnog drveća i grmlja. 

Sjeme zadržava kakvoću suho hladnim i vlažno hladnim čuva-
njem, čuvanjem na sobnoj temperaturi i u djelimičnom vakumu. 

Članak 4. 
Kod suho hladnog čuvanja sjeme se čuva na temperaturi iznad 

točke smrzavanja (0-3 °C). Za potrebe ovog načina koristi se frižider 
ili hladnjača ovisno od količine sjemena koje se čuva. 

Članak 5. 
Za vlažno hladno čuvanje sjemena moraju se obezbijediti 

hladnjaci, hladnjače ili hladni podrumi gdje se temperatura može 
kontrolirati i gdje je obezbijeđena cirkulacija zraka. 

Članak 6. 
Za čuvanje sjemena na sobnim temperaturama moraju se 

obezbijediti prostorije koje su prozračne. 

Članak 7. 
Za čuvanje sjemena u djelomičnom vakumu moraju se 

koristiti posude koje se hermetički zatvaraju. 

Članak 8. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 
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1993 
На основу члана 5. став 4., а у вези са чланом 74. став 1. 

алинеја 1. Закона о сјемену и садном материјалу шумских и 
хортикултурних врста дрвећа и грмља ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 71/05 и 8/10), федерални министар 
пољопривреде, водопривреде и шумарства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ЗАДОВОЉАВАТИ 
ОВЛАШТЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА 
ГОСПОДАРЕЊА СЈЕМЕНСКИМ САСТОЈИНАМА И 
СЈЕМЕНСКИМ ЗОНАМА И ЗА ЊИХОВУ РЕВИЗИЈУ 

Члан 1. 
Овим Правилником се прописују услови које морају 

задовољавати овлаштене установе за израду програма 
господарења сјеменским састојинама и сјеменским зонама и 
њихову ревизију. 

Члан 2. 
Програме господарења сјеменским састојинама и 

сјеменским зонама и њихову ревизију може израђивати правно 
лице које је регистровано за послове услужних дјелатности у 
шумарству и искориштавању шума, шифра дјелатности 02.02 
02.020 и посједује овлаштење Федералног министарства 
пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем тексту: 
Федерално министарство). 

За послове израде програма господарења сјеменским 
састојинама и сјеменским зонама може се овластити правно 
лице које у сталном радном односу има најмање једног 
запосленог са академским степеном магистра шумарских наука 
из области узгајања шума или магистра шумарства из области 
узгајања шума, са радним искуством од најмање пет година на 
одговарајућим пословима након стицања дипломе. 

Правно лице мора располагати техничком опремом која 
омогућује израду документације у Географском информаци-
оном систему (ГИС). 

Овлаштење за израду програма господарења сјеменским 
састојинама и сјеменским зонама се даје на рок од пет година. 

Правно лице је дужно у року од 15 дана од дана настале 
промјене затражити измјену овлаштења ако су се накнадно 
промијенили подаци на основу којих је овлаштење дато. 

Члан 3. 
Подносилац захтјева за добијање овлаштења за израду 

програма господарења сјеменским састојинама и сјеменским 
зонама и њихову ревизију је обавезан да Федералном 
министарству уз захтјев приложи и слиједеће прилоге: 

1. рјешење о упису у судски регистар; 
2. доказ о испуњавању услова о степену и врсти 

стручне спреме, радном искуству запосленика 
(диплома, уговор о раду и увјерење о радном 
искуству) и 

3. доказ да располаже техничком опремом која 
омогућава рад у Географском информационом 
систему (ГИС). 

Прилози се подносе у оригиналу, пријепису или овјереној 
фотокопији. 

Члан 4. 
Овлаштена установа је дужна водити евиденцију о 

израђеним програмима господарења сјеменским састојинама и 
сјеменским зонама као и евиденцију о ревизији израђених 
програма. 

Евиденције прописане овим правилником чувају се 
трајно. 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
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