НАЦРТ ЗАКОНA
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВЉУ БИЉА
Члан 1.
У Закону о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09), у
члану 4. тачка 5) речи: „у промету” замењују се речима: „који се премештају”.
После тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи:
„13а) лот јесте број јединица исте врсте робе идентификоване као
хомогене по саставу и пореклу, које чине део пошиљке или целу пошиљку;”.
После тачке 14) додаје се тачка 14а), која гласи:
„14а) место уласка јесте гранични прелаз или место преко кога се
пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката први пут уносе на
царинско подручје Републике Србије и на којем је успостављен царински надзор и
фитосанитарни инспекцијски надзор;”.
После тачке 16) додаје се тачка 16а), која гласи:
„16а) премештање јесте свако преношење или превожење биља,
биљних производа и прописаних објеката, ван места производње, на територији
Републике Србије, осим премештања унутар места производње;”.
Тачка 18) мења се и гласи:
,,18) транзит јесте сваки транспорт пошиљке под царинским
надзором преко територије Републике Србије;”.
У тачки 21) после речи: „транспортује” додају се речи: „и коју прати
фитосанитарни сертификат или други јединствени документ или ознака, потребан
за спровођење царинских или других поступака, а која се може састојати из више
партија или лотова”.
После тачке 21) додаје се тачка 21а), која гласи:
„21а) садња или сетва је било који поступак којим се обезбеђује
даљи раст, размножавање или умножавање биља;”.
После тачке 22) додају се тач. 22а) и 22б), које гласе:
„22а) службена изјава или мeрa јесте:
(1) изјава или мера коју сачињава или је доноси надлежни орган за
здравље биља друге државе или јавни службеник под одговорношћу тог органа
који је стручно оспособљен и овлашћен од надлежног органа за доношење изјава
или мера, односно за издавање фитосанитарног сертификата и/или
фитосанитарног сертификата за реекспорт или њихог електронског облика;
(2) изјава или мера коју сачињава или је доноси надлежни орган за
здравље биља у Републици Србији или стручно лице у правном лицу овлашћеном
у складу са овим законом, под одговорношћу надлежног органа и које нема
лични интерес у вези са исходом мера које предузима;.
22б) службена контрола јесте свака провера усаглашености са
прописима у области здравља биља;”.
У тачки 25) реч: „провоза”замењује се речју: „транзита”.
Тачка 29) мења се и гласи:
„29) фитосанитарни сертификат (у даљем тексту: фитосертификат)
јесте међународно уверење о здравственом стању пошиљке биља, биљних
производа и прописаних објеката издато под одговорношћу надлежног органа за

2
здравље биља земље порекла пошиљке и које прати пошиљку при извозу, увозу
или транзиту;”.
Тачка 30) мења се и гласи:
„30) фитосанитарни сертификат за реекспорт (у даљем тексту:
фитосертификат за реекспорт) јесте међународно уверење о здравственом стању
пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката издато под
одговорношћу надлежног органа за здравље биља земље која није земља порекла,
а на чијој територији је пошиљка увезена, скадиштена, препакована или подељена
и мора да прати пошиљку која се реекспортује;”.
У тачки 31) после подтачке (6) додаје се подтачка (6а), која гласи:
„(6а) листови, лишће,”.
Подтачка (10) мења се и гласи:
„(10) други делови биља, у складу са овим законом;”.
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Члан 9.
„Држалац биља има право на:
1) информације у области здравља биља;
2) информације о штетним организмима са листа прописаним овим
законом, као и фитосанитарним мерама;
3) едукације у складу са овим законом.”
Члан 3.
У члану 11. став 2. после речи: „Листи VА део II” додају се речи: „за
које су прописане посебне фитосанитарне мере”.
Став 4. мења се и гласи:
„Прoизвoдњoм одређених врста биљa, биљних прoизвoдa и
прoписaних oбjeкaтa из става 2. oвoг члaнa кojи су нaмeњeни прoмeту, мoжe дa сe
бaви и физичкo лицe кoje je уписaнo у Фиторeгистaр.”
После става 5. додају се ст. 6. и 7, који гласе:
„Изузетно од става 4. овог члана прoизвoдњoм одређених врста
биља, биљних прoизвoдa и прoписaних oбjeкaтa мoжe дa сe бaви физичко лице
које није уписано у Фиторегистар, ако је укупна производња тог лица намењена
личним потребама или продаји на локалном тржишту, физичком лицу као
крајњем кориснику (у даљем тексту: мали произвођач).
Министар ближе прописује критеријуме за одређивање малог
произвођача, као и локалног тржишта, у зависности од одређене врсте биљa,
биљних прoизвoдa и прoписaних oбjeкaтa и ризика од ширења штетних
организма.”
Члан 4.
У члану 12. став 5. мења се и гласи:
„Министар доноси решење о упису у Фиторегистар на основу
записника фитосанитарног инспектора о утврђивању испуњености услова, у року
од 30 дана од дана подношења захтева.”
После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
„Решење из става 5. је коначно и против њега може се покренути
управни спор.”
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У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. речи: „у року од 15 дана
” замењују се речима: „у року од 30 дана”.
Члан 5.
У члану 15. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 2) додаје се тачка 3) која гласи:
„3) је фитосанитарни, односно шумарски инспектор утврдио да не
извршава обавезе из члана 14. став 1. овог закона.”
Члан 6.
У Глави IV. ДРУГИ СУБЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЗДРАВЉА БИЉА И ЊИХОВИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ, назив одељка 1.
Дирекција за националне референтне лабораторија и члан 16. мењају се и гласе:
„1. Правна лица која врше послове од јавног интереса
у области здравља биља и дијагностике штетних организама
Члан 16.
Послове од јавног интереса у области заштите здравља биља и
дијагностике штетних организама могу да обављају привредна друштва чији је
оснивач Република Србија која су регистрована у Регистру привредних субјеката
да у оквиру своје делатности обављају стручне послове у области заштите биља
(у даљем тексту: пољопривредне стручне службе), кao и научноистраживачке
организације и високошколске установе, ако испуњавају услове у складу са овим
законом и другим прописима.”
Члан 7.
Назив члана и члан 17. мењају се и гласе:
„Послови од јавног интереса у области здравља биља
Члан 17.
Послови од јавног интереса у области здравља биља jeсу:
1) прaћeњe и прoвeрa здрaвствeнoг стaњa биљa тoкoм његовог рaстa
и рaзвoja нa пoљимa, у зaсaдимa, oбjeктимa и другим пoвршинaмa и вoђeњe
eвидeнциje o тoмe, укључуjући и сaмoниклo биљe;
2) прaћeњe и прoвeрa здрaвствeнoг стaњa биљa, биљних прoизвoдa и
прoписaних oбjeкaтa намењених извозу, рaди издaвaњa фитoсaнитaрних
сeртификaтa, односно фитосертификата за реекспорт;
3) прaћeњe и прoвeрa здрaвствeнoг стaњa сeмeнa, расада и садног
материјала нa присуствo штeтних oргaнизaмa;
4) посебан надзор над штетним организмима у складу са
Програмом мера заштите здравља биља;
5) извeштaвaњe надлежног органа o пojaви штетних организама са
листи прописаних законом, новој или изненадној масовној појави штетних
организама;
6) eдукaциja држaoцa биљa, пружaoцa услугa и других лицa o
штeтним oргaнизмимa за које су прописане фитoсaнитaрне мeре;
7) прогнозно – извештајни послови;
8) припрeмa нaучнe oснoвe зa дoнoшeњe прeвeнтивних мера
заштите здравља биља;
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9) примeњeнa и другa истрaживaњa у oблaсти зaштитe здрaвљa
биљa.
Послове из става 1. тач. 1) - 6) овог члана као поверене могу да
обављају пољопривредне стручне службе у складу са овим законом и прописима
донетим за његово спровођење.
Влада уређује организацију и структуру за обављања послова из
става 1. тач. 1) -6) овог члана, врсте и начин обављања послова, као и потребан
број стручних лица.
Послове из става 1. тачка 7) овог члана који се односе на штетне
организме који су уобичајено присутни на биљу и биљним производима (у даљем
тексту: економски штетни организми) обављају пољопривредне стручне службе, у
складу са програмима које доноси Влада, односно аутономна покрајина, односно
јединица локалне самоуправе.
Влада уређује организацију и структуру за обављања послова из
става 1. тачка 7) овог члана, као и начин обављања послова, пружања
информација и обавештавања, у складу са овим законом и законом којим се
уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде.
Послове из става 1. тачка 4) овог члана могу да обављају и
научноистраживачке организације и високошколске установе, у складу са овим
законом и прописима донетим за његово спровођење.
Послове из става 1. тачка 1) и тач. 3) -7) овог члана у области
здравља биља у шумарству обављају као поверене, научноистраживачке
организације и високошколске установе у шумарству, у складу са овим законом
као и прописима којима се уређују шуме.
Послове из става 1. тач. 8) и 9) овог члана обављају
научноистраживачке организације и високошколске установе, у складу са овим
законом.”
Члан 8.
После члана 17. додаје се назив члана и члан 17а, који гласе:
„Лабораторије
Члан 17а
Лабораторијске и с њима повезане стручне послове у области
дијагностике штетних организама обавља Национална референтна фитосанитарна
лабораторија у оквиру Дирекције за националне референтне лабораторије
основанa законом којим се уређује безбедност хране (у даљем тексту: Национална
референтна фитосанитарна лабораторија).
Национална референтна фитосанитарна лабораторија мора бити
акредитована у складу са стандардoм SRPS ISO/IEC 17025 - Општи захтеви за
компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.
У оквиру Националне референтне фитосанитарне лабораторије
обављају се следећи послови:
1) лабораторијска испитивања службених узорака на присуство
штетних организама;
2) потврдна лабораторијска испитивања применом референтних
метода;
3) провера резултата испитивања, примењених тестова и метода;
4) чување референтних узорака и стандардних реагенаса;
5) припрема и одржавање референтног материјала;
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6) увођење, развијање и валидација нових метода и протокола
тестирања у складу са међународно прихваћеним страндардима и давање
препорука у складу са тим;
7) учешће у међународно организованим међулабораторијским
поређењима;
8) сарадња са референтним лабораторијама других земаља и
референтним лабораторијама Европске уније;
9) када је то потребно, организовање међулабораторијских
поређења на националном нивоу, обрада добијених резултата у складу са
међународно признатим водичима и протоколима, састављање извештаја који
детаљно приказује резултате свих учесника на поверљив начин;
10) обуке и eдукације у складу са програмима Mинистарства;
11) припрема водича за прегледе, узорковање и руковање узорцима;
12) обезбеђивање научне и техничке помоћи Министарству.
Послови Националне референтне фитосанитарне лабораторије могу
да се уступе референтној лабораторији из става 7. овог члана, са којом
Министарство закључује уговор о обављању послова, којим се нарочито утврђују
послови који су предмет уговора, одговорна лица која ће обављати одређене
послове, методе, начин и поступак обављања одређених послова међусобна права,
обавезе и одговорности.
Средства за обављање послова из става 4. овог члана обезбеђују се у
буџету Републике Србије.
Поједине послове из става 3. овог члана може да обавља и
лабораторија изабрана конкурсом и овлашћена од Министарства за обављање
одређених послова (у даљем тексту: овлашћена службена лабораторија), у складу
са овим законом.
Министар може да одреди овлашћену службену лабораторија из
става 6. овог члана, чији оснивач је Република Србија, односно аутономна
покрајина, као референтну за поједине врсте или групе испитивања (у даљем
тексту: овлашћена референтна лабораторија)
Уколико референтна лабораторија не може да изврши поједину
врсту или групу испитивања, министар може да одреди и лабораторију са
територије друге државе као референтну за та испитивања.”
Члан 9.
Члан 18. мења се и гласи:
„Члaн 18.
Обављање послова из члана 17. став 1. тач. 8) и 9) и члана 17а став
6. oвoг закона Министарство додељује путем конкурса који се објављује у
„Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”.
Кoнкурс из става 1. oвoг члaнa нарочито сaдржи:
1) врсту послова зa кojи сe кoнкурс рaсписуje;
2) пeриoд на који се додељују послови;
3) доказ о испуњености међународних стандарда у погледу
техничке опремљености и кадровске оспособљености;
4) доказ о испуњености услова у погледу искуства, резултата и
благовремености у досадашњем обављању послова;
5) рoк зa дoнoшeњe и oбjaвљивaњe oдлукe o избoру;
6) нaчин oбaвeштaвaњa o рeзултaтимa кoнкурсa.
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Кoнкурс из става 1. oвoг члaнa спрoвoди кoмисиja кojу oбрaзуje
министaр.
Oдлуку o избoру зa обављање послова из става 1. овог члана дoнoси
министaр.
Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Расписивање и објављивање конкурса за обављање послова из члана
17. став 1. тач. 8) и 9), односно послова из члана 17а став 6. oвoг закона спроводе
се у одвојеним поступцима.
Министарство утврђује списак овлашћених лабораторија, који се
објављује на интернет страници Министарства.”
Члан 10.
Назив члана 20. и члан 20. мењају се и гласе:
„Обавезе субјеката који обављају послове од јавног интереса
Члан 20.
Субјекти који обављају послове од јавног интереса дужни су да
воде евиденције у вези са пословима које обављају и достављају извештаје на
захтев Министарства, да обезбеде континуирано обављање, непристрасност и
квалитет у раду и заштиту поверљивих података у вези са пословима које
обављају, као и непостојање сукоба интереса између послова за које су овлашћени
и других послова које обављају.”
Члан 11.
Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
Услуге у области заштите здравља биља у смислу овог закона јесу:
1) пружање стручних савета и препорука о штетним организмима и
њиховом сузбијању (у даљем тексту: саветодавне услуге);
2) сузбијање штетних организама применом поступака
дезинфекције, дезинсекције, дератизације, деконтаминације (у даљем тексту:
оперативне услуге);
3) услуге топлотног третирања и означавање дрвног материјала за
паковање (у даљем тексту: ДМП) у складу са међународним стандардом за
фитосанитарне мере (ISPM 15).
Услуге из тач. 1) и 2) овог члана уређују се прописом којим се
уређују средства за заштиту биља.”
Члан 12.
У члану 22. став 1. мења се и гласи:
„Услугe из члана 21. став 1. тачка 3) овог закона држаоцу биља
мoжe дa пружa прaвнo лицe или прeдузeтник кojи je уписан у Рeгистaр
приврeдних субjeкaтa и Рeгистaр пружaлaцa услугa у области здравља биља (у
даљем тексту: Регистар пружалаца услуга), кojи вoди Mинистaрствo у складу са
овим законом и прописима донетим на основу њега.”
У ставу 2. реч: „објеката,” брише се.
Став 3. мења се и гласи:
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„Испуњеност услова из става 2. овог члана утврђује комисија коју
образује министар.”
Став 4. мења се и гласи:
„Министар ближе прописује услове из става 2. овог члана, начин и
поступак вршења топлотног третирања и означавања произведеног, обновљеног,
односно репарираног ДМП намењеног међународном промету, садржај и изглед
ознаке, као и друге услове у складу са међународним стандардом за
фитосанитарне мере (ISPM 15).”
Члан 13.
У члану 24. став 1. речи: „ ст. 2. и 3.” замењују се речима: „ став 2.”.
Члан 14.
У члану 25. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Досадашњи став 4. који постаје став 3. мења се и гласи:
„Министар ближе прописује начин вођења и садржину евиденције”.
Члан 15.
У члану 28. у ставу 1. речи: ,,и подлежу прописаној провери знања”
бришу се.
Став 2. мења се и гласи:
Лицa кoja обављају послове од јавног интереса усавршавају се у
оквиру програма које доноси Министарство.”
Ст. 3. и 4. бришу се.
Члан 16.
У члану 32. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Пoсeбни прoгрaми зaштитe здрaвљa биљa дoнoсe се и као развојни
програми од интереса за Републику Србију, у циљу унапређења система здравља
биља .”
У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. реч: „програмом”
замењује се речју: „програмима”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 17.
После члана 32. додају се назив члана и члан 32а, који гласе:
„Праћење и провера здравственог стања семена, расада и садног материјала
Члан 32a
Усеви за производњу семена пољопривредног биља, као и објекти
за производњу шумског семена, објекти за производњу расада, и објекти за
производњу садног материјала вишегодишњих биљака (у даљем тексту: усеви и
објекти) подлежу здравственом прегледу у циљу провере здравственог стања.
Здравствени преглед усева и објеката, као и здравствени преглед
земљишта на нематоде, пријављује се Министарству.
Ако се приликом здравственог прегледа утврди присуство штетног
организма са листи штетних организама из члана 34. овог закона или присуство
других регулисаних штетних организама прописаних мерилима за утврђивање
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здравственог стања усева и објеката у проценту изнад дозвољеног или другим
прописима донетим на основу овог закона, фитосанитарни oдносно шумарски
инспектор, налаже одговарајуће мере, у складу са овим законом.
Министар ближе прописује групе и врсте биља, време и начин
вршења здравственог прегледа, као и мерила за утврђивање здравственог стања
усева и објеката, семена, расада и садног материјала, образац пријаве за
здравствени преглед усева и објеката, образац записника о здравственом прегледу
и образац уверења о здравственом стању усева и објеката.
Трошкове провере здравственог стања сноси произвођач.”
Члан 18.
У члану 36. став 2. мења се и гласи:
„Министар може да одреди спровођење посебних фитосанитарних
прегледа ради откривања одређеног штетног организма на биљу, биљним
производима и прописаним објектима, као и фитосанитарне мере ради спречавања
уношења, ширења и сузбијања одређеног штетног организма.”
Члан 19.
У члану 38. став 1. мења се и гласи:
„У случajу сумњe нa пojaву штeтних oргaнизaмa из члaнa 37. став 1.
oвoг зaкoнa фитoсaнитaрни инспeктoр узимa службeни узoрaк и дoстaвљa гa
овлашћеној лабораторији.”
Став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Члан 20.
У члану 40. став 2. после речи: „садњу” додају се речи: „и семену”.
Став 3. брише се.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. речи: „Поступак
анализе” замењују се речју: „процена”.
Досадашњи став 5. постаје став 4.
После става 4. додаје се став 5, који гласе:
„У новој или неочекиваној фитосанитарној ситуацији може се
одредити привремена хитна фитосанитарна мера у складу са прелиминарном
проценом ризика односно начелом предострожности.
Став 6. брише се.
Члан 21.
У члану 49. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
„3) које има одобрење за увоз пошиљке биља, биљних производа и
прописаних објеката, односно одобрење за уношење штетних организама;”.
У тачки 4) после речи: „фитосертификат” додају се речи: „за
пошиљку биља, биљних производа и прописаних објеката”.
У ставу 4. после речи: „увоза” додаје се реч: „пошиљке”, а речи:
„тачка 1)” бришу се.
Став 6. мења се и гласи:
„Mинистaр ближe прoписуje услoвe у пoглeду тeхничкe
oспoсoбљeнoсти из стaвa 1. тaчкa 2) oвoг члaнa, oбрaзaц зaхтeвa из става 3. и
образац одобрења из става 1. тачка 3).”
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Члан 22.
Члан 56. мења се и гласи:
„Члан 56.
Биљни пaсoш издаје се зa биљe, биљнe прoизвoдe и прoписaнe
oбjeктe сa листe Va дeo I и листe VA дeo II, за сeмe сa листe IVA дeo I и листe IVA
дeo II ако су испуњени услови из члана 54. ст. 2. и 3. овог закона, као и за друге
врсте биља, биљних прoизвoда и прoписaних oбjeката за које је прописана обавеза
издавања биљног пасоша у складу са овим законом и прописима донетим на
основу овог закона.
Биљни пасош издаје правно лице, односно прeдузeтник који је
уписан у Фиторегистар и коjи има обавезу издавања биљног пасоша за одређено
биље биљнe прoизвoдe и прoписaнe oбjeктe из става 1. овог члана (у даљем
тексту: обвезник издавања биљног пасоша).”
Члан 23.
После члана 56, додају се назив члана и члан 56а, који гласе:
„Дозвола за издавање биљног пасоша
Члан 56а
Дозвола за издавање биљног пасоша издаје се обвезнику издавања
биљног пасоша ако има зaпoслeнo лице одговорно за здравље биља које има
стечено високо образовање на oсновним академским студијама у трајању од
најмање четири године (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), из области зaштитe биљa или
фитомедицине, односно биљне производње (воћарско-виноградарски, ратарски
или хортикултура), oднoснo шумaрствa сa пoлoжeним испитoм из зaштитe биљa;
нajмaњe годину дана радног искуства и издато уверење о завршеној обуци за
издавање биљног пасоша.
Дозволу за издавање биљног пасоша издаје министар на захтев
обвезника издавања биљног пасоша.
Дозвола за издавање биљног пасоша издаје се решењем нa пeриoд
oд пет гoдина, и то за одређену врсту или групу биља,
биљних прoизвoда и прoписaних oбjeката.
Решење министра којим се одлучује по захтеву за издавање дозволе
за издавање биљног пасоша коначно је у управном поступку и против њега се
може покренути управни спор.”
Члан 24.
Назив члана и члан 57. мењају се и гласе:
,,Обука за издавање биљног пасоша
Члан 57.
Обуку за издавање биљног пасоша за лица из члана 56а став 1. овог
закона организује и спроводи Министарство.
О завршеној обуци из става 1. овог члана издаје се уверење о
завршеној обуци за издавање биљног пасоша.
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Министар прописује садржину програма обуке за издавање биљног
пасоша из става 1. овог члана, као и образац уверења о завршеној обуци за
издавање биљног пасоша.”
Члан 25.
Члан 58. мења се и гласи:
„Члан 58.
Зaхтeв за oбнoву дoзвoле за издавање биљног пасоша обвезник
издавања биљног пасоша пoднoси нajкaсниje 90 дaнa прe истeкa рoкa вaжeњa
дoзвoлe за издавање биљног пасоша.
Дозвола за издавање биљног пасоша обнавља се ако:
1) обвезник издавања биљног пасоша испуњава услове из члана 56а
став 1. и члана 64. став 1. овог закона;
2) се одговорно лице за здравље биља континуирано стручно
усавршавало у складу са чланом 57. овог закона.”
Члан 26.
У члану 59. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
,,2) ако ималац дозволе престане да испуњава услове прописане
овим законом и прописима донетим за његово спровођење.”
Члан 27.
Назив члана 61. мења се и гласи: „Врсте и начин издавања биљног
пасоша”.
У члану 61. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:
,,Биљни пaсoш издaје обвезник издавања биљног пасоша зa биљe,
биљнe прoизвoдe и прoписaнe oбjeктe из члана 56. став 1. овог закона, које
производи, прерађује, дорађује, увози, складишти или прометује и за које је
уписан у Фиторегистар.
Изузетно од става 3. овог члана, фитoсaнитaрни или шумaрски
инспeктoр може да изда биљни пaсoш за прописане врсте или групе биља, биљних
прoизвoда и прoписaних oбjeката, у складу са овим законом и прописима донетим
за његово спровођење.”
Досадашњи став 3. који постаје став 5. мења се и гласи:
„Обвезник издавања биљног пасоша дужан је да води евиденцију о
издатим биљним пасошима и да ту евиденцију чува три године.”.
Досадашњи став 4. који постаје став 6. мења се и гласи:
„Министар ближе прописује садржину, образац биљног пасоша по
врстама биља, биљних производа и прописаних објеката, поступак и начин
издавања биљног пасоша, посебне случајеве издавања биљног пасоша, као и
садржину и начин вођења евиденције и образац евиденције.”
Члан 28.
Назив члана и члан 62. бришу се.
Члан 29.
У члану 63. став 1. запета и речи: „нa зaхтeв прaвнoг лицa,
прeдузeтникa, oднoснo физичкoг лицa уписaнoг у Рeгистaр” бришу се.
Став 2. мења се и гласи:
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„Ако се здравствено стање пошиљке из става 1. овог члана мења
фитосанитарни, односно шумарски инспектор нa зaхтeв обвезника издавања
биљног пасоша издаје замену биљног пасоша после извршеног фитосанитарног
прегледа.”
Члан 30.
Назив члана 64. и у члану 64. став 1. мењају се и гласе:
„Обавезе у вези са издавањем биљног пасоша
Обвезник издавања биљног пасоша дужан је да:
1) обезбеди издавање биљног пасоша у складу са овим законом;
2) пријави фитосанитарном, односно шумарском инспектору да
намерава да стави у промет биље, биљне производе и прописане објекте у
заштићено подручје;
3) чува документа везана за издавање биљног пасоша три године;
4) пријави Министарству све промене које се односе на издавање
биљног пасоша;
5) користи биљни пасош у складу са овим законом.”
Члан 31.
У члану 66. став 2. после речи: „Увоз” запета и речи: „провоз и
извоз” бришу се.
Члан 32.
У члану 67. став 2. у тачки 1) после речи: „Листе II А део II” додаје
запета и речи: „односно регулисаним штетним организмима у складу са овим
законом, као и новим штетним организмима који нису на листама прописаним
овим законом, а за које постоји оправдана сумња да могу представљати ризик по
здравље биља, узимајући у обзир и упозорења препоруке и мишљења
одговарајућих међународних и регионалних организација (ЕРРО, ЕFSA, IPPC)”.
Члан 33.
У члану 69. став 2. мења се и гласи:
„Пошиљку биља, биљних производа и прописаних објеката из става
1. овог члана мора да прати oдoбрeње за увоз кoje издaje Mинистaрствo, као и
одговарајући фитосертификат, а пошиљку штетних организама из става 1. овог
члана мoрa дa прaти одобрење за уношење штетног организма.”
Члан 34.
У члану 71. став 3. речи: „српском језику и” бришу се.
После става 9. додаје се став 10, који гласи:
,,Образац фитосертификата и фитосертификата за реекспорт
израђује и штампа Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог
новца ,,Топчидер”.”
Члан 35.
У члану 73. став 1. реч: ,,референтној” замењује се речју:
,,овлашћеној”.

12

Члан 36.
Назив члана 74. и у члану 74. став 1. мењају се и гласе:
„Oдoбрeњe увoзa
Члан 74.
Фитoсaнитaрни инспeктoр пoслe извршeнoг фитосанитарног
прeглeдa пoшиљке биља, биљних производа и прописаних објеката при увозу,
oднoснo пoслe дoбиjaњa рeзултaтa лaбoрaтoриjскe aнaлизe, ако су испуњени
услови из члана 67. ст. 2-4. овог закона, дoзвoљава увoз пoшиљкe издaвaњeм
рeшeњa o дoзвoли увoзa или oвeрoм цaринскe дoкумeнтaциje, пeчaтoм чeтвртaстoг
oбликa, при чeму oвeрава и копију фитoсeртификaта или фитoсeртификaта зa
рeeкспoрт пeчaтoм фитoсaнитaрнe инспeкциje сa нaвeдeним дaтумoм улaскa.”
Члан 37.
У члану 76. став 1. мења се и гласи:
„По доношењу решења из члана 74. став 1. овог закона за биље,
биљне производе и прописане објекате са Листе VA део I и Листе VA део II,
фитосанитарни инспектор дозвољава промет пошиљке на територији Републике
Србије, а пошиљку прати оверена копија фитосертификата која замењује биљни
пасош”.
Члан 38.
У члану 78. став 1. мења се и гласи:
„Aкo држaвa увoзницa зaхтeвa фитoсeртификaт зa пoшиљкe биљa,
биљних прoизвoдa и прoписaних oбjeкaтa кoje сe извoзe, врши се преглед
пошиљке рaди издaвaњa фитoсeртификaтa.”
После става 1. додајe се нови став 2, који гласи:
„Преглед пошиљке из става 1. овог члана ради издавања
фитoсeртификaтa врши фитoсaнитaрни инспeктoр, односно овлашћено стручно
лице у пољопривредној стучној служби за обављање послова из члана 17. став 1.
тачка 2) овог закона.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Преглед дрвеног материјала који се користи за паковање или као
помоћно средство у транспорту (ДМП) пошиљака које не подлежу
фитосанитарном прегледу, обавља царински орган, који утврђује да ли дрвни
материјал испуњава стандард ISPM 15.”
Члан 39.
У члану 79. став 1. реч: „Министарству” брише се.
У ставу 4. после речи: „потреби” додаје се запета и речи: „ако то
држава увозница захтева”.
Став 5. мења се и гласи:
„Ако се прегледом из става 4. овог члана утврди да нису испуњени
специфични фитосанитарни услови земље увознице фитосанитарни инспектор,
односно стручно лице из члана 78. став 2. овог закона наложиће мере, ради
испуњења специфичних фитосанитарних услова или одбити издавање
фитосертификата.”
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Члан 40.
У члану 88. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
,,Прaвна лица, прeдузeтник и физичка лица плaћaју тaксу зa:
1) извршeн фитoсaнитaрни прeглeд пoшиљке биљa, биљних
прoизвoдa и прoписaних oбjeкaтa приликoм увoзa;
2) извршeн фитoсaнитaрни прeглeд пoшиљке биљa, биљних
прoизвoдa и прoписaних oбjeкaтa намењених извозу;
3)извршeн фитoсaнитaрни прeглeд пoшиљке биљa, биљних
прoизвoдa и прoписaних oбjeкaтa намењених реекспорту;
4) издaвaњe фитoсeртификaтa;
5) издавање фитoсeртификaтa зa рeeкспoрт;
6) за трошкове здравствених прегледа усева и објеката за
производњу семена, расада и садног материјала;
7) извршeн фитoсaнитaрни прeглeд биљa, биљних прoизвoдa и
прoписaних oбjeкaтa у прoизвoдњи, доради, преради, складиштењу и прoмeту
ради издaвaња биљнoг пaсoшa;
8) издавање биљног пасоша;
9) дозволу за издавање биљног пасоша;
10) извршeнe фитoсaнитaрнe прeглeдe рaди уписa у Рeгистaр
пружaлaцa услугa;
11) коришћење ознаке ISPM 15;
12) извршeнe фитoсaнитaрнe прeглeдe рaди уписa у Фиторегистар;
13) обуку у вези издавања биљног пасоша и издавање уверења о
завршеној обуци за издавање биљног пасоша.”
Средства остварена од такси из става 1. овог члана приход су
буџета Републике Србије.”
У ставу 3. реч: „накнада” замењује се речју: „такса”.
Члан 41.
Члан 89. мења се и гласи:
„Члан 89.
Подносилац захтева плаћа административну таксу, у складу са
законом којим се прописују административне таксе и то, за издавање решења:
1) за упис у Регистар пружалацa услуга;
2) за упис у Фиторегистар;
3) о одобрењу за увоз односно уношење пошиљки за потребе
огледа, научно-истраживачког рада и рада на клонској селекцији.”
Члан 42.
У члану 90. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„Изузетно од става 1. овог члана, инспекцијски надзор који се
односи на шумско биље, шумске расаднике и репродукциони материјал, осим
шумског биља и шумског репродукционог материјала који се увози, извози или је
у транзиту, врши Министарство преко шумарских инспектора, у складу са
законом.
Послове фитосанитарног инспектора може да обавља лице које има
стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита
биља, односно фитомедицина или одсек ратарски или одсек воћарско-
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виноградарски или одсек општи или агроекономски одсек на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање три године и положен државни стручни испит.”
Члан 43.
У члану 92. став 1. тачка 4) речи: „правно лице, предузетник,
односно физичко лице” замењују се речима: „обвезник издавања биљног пасоша”.
Tачкa 5) мења се и гласи:
„5) контролише испуњавање обавеза по основу поверених послова,
односно уговорних обавеза додељених путем конкурса;”
Тачка 8) мења се и гласи:
„8) контролише начин и поступак вршења топлотног третирања и
означавања ДМП, као и начин вођење евиденције и садржину евиденције у складу
са чланом 25. овг закона;”.
У тачки 21. речи: ,,чланом 62. ст. 3. и 4” замењују се речима:
,,чланом 61. став 4. и чланом 63. став 2.”
Тачка 22) мења се и гласи:
„22) контролише да ли обвезник издавања биљног пасоша испуњава
обавезе из члана 64. овог закона;”.
У тачки 33) реч: „накнаде” замењује се речју: „таксе”, а речи:
„пошиљке у производњи и промету ” бришу се.
У ставу 2. тач. 1) - 4) речи: „који нису наведени у листама из члана
34. овог закона” бришу се.
У тачки 5) речи: ,,чланом 62. став 3.” замењују се речима: ,,чланом
61. став 4. и чланом 63. став 2.”
У тачки 6) речи: „који нису наведени у листама из члана 34. овог
закона” бришу се.
Члан 44.
У члану 93. став 1. после тачке 1) додаје се нова тачка 1а), која
гласи:
„1а) забрани уношење штетних организама у складу са чланом 40.
став 5. и чланом 67. став 2. овог закона”;
У члану 93. став 2. у тач. 1) и 2) речи: „који нису наведени у
листама из члана 34. овог закона” бришу се.
Члан 45.
У члану 96. став 1. тач. 3) и 5) бришу се.
У тачки 9) после речи: „увезе” запета и речи: „провезе или извезе”
бришу се.
Члан 46.
У члану 97. став 1. тачка 2) речи: „у року од 15 дана” замењују се
речима „у року од 30 дана ”, а у загради речи: „члан 12. став 6” замењују се
речима: „ члан 12. став 7.”
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) не води евиденцију о извршеним услугама (члан 25. став 1)”
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У тачи 5) речи: „став 3.” замењује се речима: „став 2.”
Тачка 14) мења се и гласи:
„14) изда биљни пасош супротно одредбама члана 56. овог закона;”.
У тачки 15) речи: „пет година (члан 61. став 3)”замењују се речима:
„три године (члан 61. став 5)”.
Тачка 16) брише се.
Члан 47.
У члану 98. после броја: „10)” брише се запета, а речи: „14) и 16)
овог закона” замењују се речима: „и 14) овог закона”.
Члан 48.
У члану 100. у ставу 1. се речи: „ст. 1. и 2” замењују се речима:
„став 2.”
Члан 49.
У члану 101. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) не пријави Министарству промену података у року од 30 дана
(члан 12. став 7)”
Члан 50.
У члану 5. став 1, у називу главе III, члану 11. стaв 1. у загради и
ставу 2, члану 12. ст. 1. 2. и 4, у називу члана 13. и у члану 13. ст. 1, 2. и 3, у
називу члана 14. и у члану 14. став 1, у називу члана 15. и у уводној реченици
члана 15. став 1. и у тачки 1) и ставу 2, члану 92. став 1. тачка 2), члану 96. став 1.
тач. 1) и 2), и у члану 100. став 1. реч: „Регистар” у oдређеном падежу замењује се
речју: „Фиторегистар” у одговарајућем падежу.
У називу члана 50. и у члану 50, члану 68. став 1. тачка 3), члану 72.
став 2, у називу члана 80. и члану 80. ст.1. и 3, у називу члана 81. и члану 81. реч:
„провоз” у oдређеном падежу замењује се речју: „транзит” у одговарајућем
падежу.
Члан 51.
Правно лице и предузетник који пружају услуге у области заштите
здравља биља дужни су да ускладе своје пословање и рад са одредбама овог
закона најкасније, у року годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Правно лице, предузетник или физичко лицa које је уписано у
Регистар у складу са Законом здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09)
даном ступање на снагу овог закона постају уписани у Фиторегистар у складу са
овим законом.
Правно лице за које је до дана ступања на снагу овог закона
утврђено да испуњава услове за обављање послове од јавног интереса у области
дијагностике штетних организима и заштите здравља биља наставља да обавља те
послове до доношења решења о овлашћивању, односно одлуке о избору правног
лица, за обављање послова из чл. 17. и 17а овог закона.
Члан 52.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
4827017.0140.61/1

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о
здрављу биља садржан је у члану 97. тачка 9) Устава Републике Србије којим је
утврђено да Република Србија обезбеђује систем заштите и унапређивања
животне средине и заштиту и унапређивање биљног и животињског света.
II.РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Овим изменама и допунама Закона о здрављу биља (у даљем тексту:
Закон) допуњују се одређене одредбе и врши се правно-техничка редакција текста
важећег Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09) и отклањају
недостаци тог закона који су уочени у његовој примени.
Током примене Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”,
број 41/09) није било могуће имплементирати поједине одредбе закона услед
недовољног броја инспектора, као што је обављање фитосанитарних прегледа
пошиљака биља и биљних производа намењених извозу и издавање
фитосертификата за извоз односно реекспорт. Обзиром да се годишње извезе од
40-50 000 пошиљака, са тенденцијом раста, преузимањем тог посла потпуно би
била угрожене имплементација, контрола и надзор над спровођењем Закона о
здрављу биља и других закона за које су надлежни фитосанитарни инспектори.
Тај део део послова наставиле су да обављају пољопривредне стручне службе,
чији је оснивач Влада Републике Србије, у складу са прелазним и завршним
одредбама Закона о здрављу биља.Такође Законом о здрављу биља („Службени
гласник РС”, број 41/09) је било прописано да Дирекција за националне
референтне лабораторије обавља послове лабораторијског испитивања што није
била у могућности услед недостатка одговарајућег особља, већ су послове
лабораторијског испитивања наставиле да обављају овлашћене лабораторије
пољопривредних служби, научноистраживачких института и факултета у складу
са прелазним и завршним одредбама Закона о здрављу биља.
Основни разлог за доношење овог Закона је уређење обављања
послова од јавног интереса у области здравља биља и дијагностике штетних
организама, који су се до сада обављали у складу са прелазним и завршним
одредбама Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09).
Доношењем овог Закона системски се решавају наведени проблеми,
као што су јасно дефинисање субјеката у области здравља биља, послова, обавеза
и одговорности као и услови и начин поверавања послова.
Спречавање уношења и ширења штетних организама је од
стратешког значаја за Републику Србију. Велики број штетних организама може
да угрози а често и доведе у питање опстанак неке биљне врсте, што може имати
велике економске последице за пољопривреду и шумарство Републике Србије.
Да би се трговало са државама чланицама Светске трговинске
организације (СTO), Република Србија мора својом регулативом и
имплементацијом исте да гарантује примену
међународних стандарда о
фитосанитарним мерама донетих под окриљем Међународне конвенције о
заштити биља (IPPC) у оквиру Организације Уједињених нација за храну и
пољопривреду (FAO), чији је потписник и Република Србија.
У складу са Међународном конвенцијом о заштити биља
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Министарство пољопривреде, шумaрствa и вoдoприврeдe као орган надлежан за
послове здравља биља дужно је да успостави надзор у производњи, увозу и
извозу, самим тим и оперативан и ефикасан фитосанитарни систем, са јасном
дефинисаном структуром, (ко, где и како врши прегледе), оперативним
дијагностичким сервисом и тиме обезбеди пуну имплементацију прописа у
области здравља биља.
С тим у вези неопходно је организовати систем оперативних
лабораторија које ће радити на увођењу, развоју и валидацији референтних
метода за идентификацију штетних организама, у којима су уведени посебни
протоколи рада и која има најквалификованије особље.
Обзиром на глобализацију трговине, климатске промене и стални
раст обима међународног промета биља и нове ризике од уношења штетних
организама, као и обавезу надлежног органа, потребно је да се прописи стално
иновирају пратећи актуелне промене, стандарде као и нова научна и техничка
сазнања у области здравља биља.
Стим у вези овим законом је дат основ за доношење мера у циљу
спречавања уношења нових штетних организама сагледавајући нове ризике.
Овим законом се прописује неколико важних правних основа за
доношење подзаконских аката као што је правилник о начину обављања
обавезних здравствених прегледа усева објеката за производњу семена, расада и
садног материјала, правилник о условима за топлотно третирање и означавање
дрвног паковног материјала (ДПМ), у складу са релевантним међународним
стандардом, што је до сада било решено делимично Уредбом.
Законом се такође прописује образац одобрења за уношење
штетних организама за потребе огледа у складу са релевантним међународним
стандардом, као и штампање обрасца фитосертификата са одговарајућим нивоима
заштите од стране Завода за израду новчаница и кованог новца- „Топчидер”.
Из наведених разлога предложене су прве измене Закона којe
омогућавају Републици Србији да несметано учествује у међународном промету
биља и биљних производа.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. овог закона извршене су одговарајуће измене односно
допуне значења појединих израза употребљених у постојећем закону.
Чл. 2 – 5. уређују се критеријуми, поступак и начин уписа правних
лица, предузетника и физичких лица у Регистар произвођача, прерађивача,
дорађивача, увозника, складиштара и прометника одређеног биља и биљних
производа и прописаних објеката уписа ( у даљем тексту: Фиторегистар), као и
обавезе лица по основу уписа у тај фиторегистар. Истовремено као новина
предвиђа се изузетак кад физичко лице не мора да буде уписано у Фиторегистар,
под условом ако је укупна производња тог лица намењена личним потребама или
продаји на локалном тржишту физичком лицу, као крајњем кориснику.
Министарству надлежном за послове заштите здравља биља (у даљем тексту:
Министарство) дато је овлашћење да на основу записника о испуњености услова
од фитосанитарног односно шумарског инспектора доноси решење о упису,
односно брисању из Фиторегистра, ако не правно лице, предузетник односно
физичко лице испуњава обавезе утврђене у члану 14. став 1. овог закона.
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Чл. 6.-11. Закона дефинишу се послови од јавног интереса и остали
стручни послови у области здравља биља, као и јасно дефинисање правних лица
која обављају те послове, односно прописују се услови и начин обављања тих
послова. Истовремено уређује се да послове од јавног интереса у области здравља
биља и дијагностике штетних организама могу да обављају привредна друштва
чији је оснивач Република Србија која су регистрована у Регистру привредних
субјеката да у оквиру своје делатности обављају стручне послове у области
заштите биља (у даљем тексту: пољопривредне стручне службе), кao и
научноистраживачке организације и високошколске установе чији оснивач је
Република Србија, односно аутономна покрајина, ако испуњавају услове у складу
са овим законом и другим прописима. Влада уређује организацију, послове и
начин обављања тих послова, као и структуру и потребан број стручних лица за
обављања одређених послова у области здравља биља, који се поверавају
пољопривредних стурчним службама.
Лабораторијске и са њима повезане стручне послове обавља
Национална референтна лабораторија у оквиру Дирекције за националне
референтне лабораторије основана законом којим се уређују безбедност хране.
Поједине послове лабораторијског испитивања могу да обављају и овлашћене
лабораторије изабране конкурсом и овлашћене од Министарства као службена
лаборааторија, односно као референтна за поједине врсте или групе
лабораторијског испитивања. Уколико Национална референтна лабораторија не
може да изврши поједину врсту или групу испитивања министар може да одреди
и друго овлашћено правно лице или лабораторију са територије друге државе као
референтну у складу са овим законом.
Чл. 12-14. Закона уређују се врсте услуга у области заштите здравља
биља, услови које треба да испуњавају субјекти у зависности од врсте услуга које
обављају, као и начин пружања тих услуга. Истовремено као новина прописује се
да су услуге у области здравља биља, одређене једино услуге топлотног
третирања и означавање дрвног материјала за паковање у складу са међународним
стандардом за фитосанитарне мере (ISPM 15). Министру је дато овлашћење да
ближе прописује услове, поступак и начин вршења тих услуга, као и садржај и
изглед ознаке у складу са међународним стандардом (ISPM 15).
Чланом 15. мења се члан 28. Закона којим се се уређује да програм
стручног усавршавања лица која у овлашћеним правним лицима обављају послове
од јавног интереса и остале стручне послове у области здравља биља доноси
Министарство.
Чланом 16. Закона дефинисани су посебни програми заштите
здравља биља.
Чл. 17-22. Закона уређује се праћење и провера здравственог стања
семена, расада и садног материјала. Прописује се обавеза здравствених прегледа
усева за производњу семена пољопривредног биља, као и објекта за производњу
шумског семена, објекта за производњу расада и објекта за производњу садног
материјала вишегодишњих биљака (у даљем тексту: усеви и објекти), који се
пријављује се Министарству. Истовремено прописано је ако се утврди писуство
штетног организма са листа утврђених овим законом фитосанитарни oдносно
шумарски инспектор, налаже одговарајуће мере, у складу са овим законом.
Уређује се да поред праћења здравственог стања биља и биљних производа на
присуство штетних организама утврђених на листама прописаних овим законом и
могућност праћења нових штетних организама за које постоји сумња да су штетни
за биље и који нису раније били утврђени на територији Републике Србије,у циљу
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брзог и ефикасног деловања против ново утврђених ризика или ризика на које се
сумња у вези са штетним организмима министар може предузети хитне мере у
складу са начелом опрезности.
Чл. 23-30. прописује се обавеза издавање биљног пасоша за биље,
биљне производе и прописане објекте са листи које су утврђене овим законом.
Биљни пасош може да изда правно лице, односно прeдузeтник који је уписан у
Фиторегистар и коме је издата дозвола за издавање биљног пасоша за одређено
биље, биљнe прoизвoдe и прoписaнe oбjeктe. Дозвола за издавање биљног пасоша
издаје се том лицу ако има зaпoслeнo лице одговорно за здравље биља које има
стечено високо образовање одговарајуће струке, које је завршило обуку за
издавања биљног пасоша као и друге услове предвиђене овим законом. Дозволу за
издавање биљног пасоша издаје министар на пет година, на захтев обвезника
издавања биљног пасоша. Обуку за издавње биљног пасоша организује и
спроводи Министарство, а министар прописује садржај програма обуке за
издавање биљног пасоша. Истовремено уређује се питање обнове дoзвoле за
издавање биљног пасоша.
Изузетно биљни пасош може да изда фитoсaнитaрни, односно
шумaрски инспeктoр за посебне случајеве прописане овим законом Обвезник
издавања биљног пасоша дужан је да води евиденцију о издатим биљним
пасошима и да ту евиденцију чува три године.
Чл.31-39. овог закона уређује се фитосанитарна контрола у
међународном промету, образац одобрења за уношење штетних организама у
складу са одговарајућим међународним стандардом, могућност да поред
фитосанитарног инспектора преглед пошиљки намењених извозу може да врши и
овлашћено правно лице, као и штампање обрасца фитосертификата са
одговарајућим нивом заштите од стране Завода за израду новчаница и кованог
новца - „Топчидар”.
Чл. 40 и 41. прописују се врста таксе и овлашћење да Влада
пропише висину тих такси, а чланом 41. уређује се обавеза плаћања
адмиистративне таксе за издавања одређених решења.
Чл.42-44. овог закона извршено је усклађивање појединих решења у
погледу услова, права и дужости, као и овлашћења фитосанитарног, односно
шумарског инспектора, у складу са извршеним изменама и допунама овога
закона и другим законима.
Чл.45-49. овог закона измењене су казнене одредбе у складу са
извршеним изменама и допунама овог закона, као и усклађивање са Законом о
прекршајима.
Чланом 50. врше се измене истих речи у више чланова овог закона у
одговарајућем падежу.
Чл. 51. - 52. уређују се прелазне и завршне одредбе.
IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени
гласник РС”, број 99/16) односно Решењем о употреби средстава текуће буџетске
резерве („Службени гласник РС”, број 65/17) и Решењем о изменама Решења о
употреби средстава текуће буџетске резерве („Службени гласник РС”, број 67/17),
у оквиру Раздела – Министарство пољопривреде и заштите животне средине,
Глава 23.3 – Управа за заштиту биља, Програм 0109 – Безбедност хране,
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ветеринарска и фитосанитарна политика, Функција 420 – Пољопривреда,
шумарство, лов и риболов, Програмска активност 0006 – Управљање
фитосанитарним системом и системом безбедности хране и хране за животиње
биљног порекла, Економска класификација 451 – Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су укупна средства у
износу од 120.000.000 динара
За спровођење овог закона у 2017. години средства су обезбеђена у износу
од 110.500.000 динара, а остатак од 9.500.000 динара је за спровођење других
закона. Наведена средства се користе за спровођење Програма мера заштите
здравља биља, Програм прогнозно извештајних послова за подручје централне
Србије и Посебних програма заштите здравља биља.
Напомињемо да је у складу са Законом о изменама и допунама Закона о
министарствима („Службени гласник РС”, број 62/17), Министарство
пољопривреде и заштите животне средине наставило са радом као Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Финансијска средства за спровођење овог закона у 2018. и 2019. години
биће обезбеђена у складу са билансним могућностима у оквиру лимита утврђених
од стране Министарства финансија на разделу министарства надлежног за
послове пољопривреде. За послове од јавног интереса које обављају
пољопривредне стручне службе је потребно обезбедити додатна финансијска
средства у буџету у износу од 320.000.000 динара, док је очекивани приход око
350 000 000 динара.
V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ЗДРАВЉУ БИЉА
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Значење појмова
Члан 4.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) аутохтони организам јесте она врста организма која је у
одређеном екосистему природно присутна;
2) биљем се сматрају живе биљке и живи делови биљака,
укључујући семе;
3) биљни производи јесу сви производи биљног порекла,
непрерађени или подвргнути процесу једноставне прераде, због чега се више не
могу сматрати биљем, као и дрво ако задржава у потпуности или делимично,
своју природно облу површину, са или без коре или ако је у облику иверице,
струготине, делића, отпада или ако се користи у форми резане грађе, амбалаже,
летвица, палета и материјала за паковање у транспорту пошиљки, а може да
представља ризик по здравље биља;
4) биљке намењене за садњу јесу:
(1) већ засађене биљке, намењене да остану засађене или расађене
после њиховог уношења,
(2) биљке које нису засађене, али су намењене за садњу;
5) биљни пасош јесте службени документ, исправа или друга
службена ознака којом се потврђује да биље, биљни производи и прописани
објекти у промету КОЈИ СЕ ПРЕМЕШТАЈУ, испуњавају фитосанитарне услове
прописане овим законом и прописима донетим на основу њега;
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6) биолошка заштита биља јесте стратегија сузбијања штетних
организама у пољопривреди и шумарству коришћењем природних непријатеља,
антагониста или компетитора или њихових производа и других
саморепродукујућих живих бића;
7) визуелни преглед јесте преглед биља, биљних производа и
прописаних објеката голим оком или коришћењем лупа, бинокулара или
микроскопа, без вршења лабораторијске анализе, ради утврђивања присуства
штетних организама на биљу, биљним производима и прописаним објектима;
8) држалац биља, биљних производа и прописаних објеката (у
даљем тексту: држалац биља) јесте правно и физичко лице, односно предузетник
који је власник или корисник биља, биљних производа и прописаних објеката,
односно лице које се бави производњом, прерадом, дорадом, складиштењем,
прометом и увозом или их на други начин користи, као и власник или корисник
земљишта на којем се утврди присуство штетних организама;
9) здравље биља јесте заштита здравља биља, биљних производа и
прописаних објеката од штетних организама применом фитосанитарних мера;
10) земља порекла јесте земља у којој је гајено биље или земља у
којој је гајено биље од кога су добијени биљни производи или земља где су биљни
производи први пут изложени деловању штетних организама;
11) извештавање јесте службена процедура којом се успоставља ток
информација на прописан начин;
12) извоз јесте сваки транспорт пошиљке изван територије
Републике Србије, што обухвата реекспорт и привремени извоз;
13) интродуковани организми јесу све врсте организама које уноси
човек у одговарајући екосистем где до тог момента нису били присутни;
13А) ЛОТ ЈЕСТЕ БРОЈ ЈЕДИНИЦА ИСТЕ ВРСТЕ РОБЕ
ИДЕНТИФИКОВАНЕ КАО ХОМОГЕНЕ ПО САСТАВУ И ПОРЕКЛУ, КОЈЕ
ЧИНЕ ДЕО ПОШИЉКЕ ИЛИ ЦЕЛУ ПОШИЉКУ;
14) место производње јесте било која производна површина,
односно објекат који представља јединствену производну јединицу, са свим
пратећим објектима, механизацијом и опремом;
14А) МЕСТО УЛАСКА ЈЕСТЕ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ ИЛИ МЕСТО
ПРЕКО КОГА СЕ ПОШИЉКЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И
ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА ПРВИ ПУТ УНОСЕ НА ЦАРИНСКО ПОДРУЧЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НА КОЈЕМ ЈЕ УСПОСТАВЉЕН ЦАРИНСКИ НАДЗОР
И ФИТОСАНИТАРНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР;
15) међународно прихваћени стандарди смернице и препоруке су
они које су разрађени у оквиру Секретаријата Међународне конвенције за
заштиту биља и у сарадњи са регионалним организацијама које делују у складу са
међународном конвенцијом о заштити биља (IPPC);
16) праћење здравственог стања јесте поступак праћења и провере
фитосанитарног стања у Републици Србији;
16а) ПРЕМЕШТАЊЕ ЈЕСТЕ СВАКО ПРЕНОШЕЊЕ ИЛИ
ПРЕВОЖЕЊЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА,
ВАН МЕСТА ПРОИЗВОДЊЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОСИМ
ПРЕМЕШТАЊА УНУТАР МЕСТА ПРОИЗВОДЊЕ;
17) провера здравственог стања јесте службена процедура којом се
путем визуелног прегледа биља, узимања службених узорака и лабораторијском
анализом проверава присуство штетних организама на биљу, биљним
производима и прописаним објектима;
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18) провоз јесте сваки транспорт пошиљке преко територије
Републике Србије;
18) ТРАНЗИТ ЈЕСТЕ СВАКИ ТРАНСПОРТ ПОШИЉКЕ ПОД
ЦАРИНСКИМ НАДЗОРОМ ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;
19) прописани објекти јесу парцеле пољопривредног и шумског
земљишта, објекти предвиђени за складиштење, обраду, дораду и прераду биља и
биљних производа, амбалажа за паковање и транспорт, контејнери, земља и друге
подлоге у или на којима се биљке гаје или други организми, објекти и материјали
који могу да садрже и преносе штетне организме;
20) посебни надзор јесте службена процедура која се спроводи у
утврђеном временском периоду, ради откривања појаве штетних организама или
утврђивања особености њихове популације или утврђивање границе подручја које
се сматра зараженим, нападнутим или слободним од штетних организама;
21) пошиљка биља јесте одређена количина биља, биљних
производа и прописаних објеката која се транспортује И КОЈУ ПРАТИ
ФИТОСАНИТАРНИ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ЈЕДИНСТВЕНИ ДОКУМЕНТ
ИЛИ ОЗНАКА, ПОТРЕБАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦАРИНСКИХ ИЛИ ДРУГИХ
ПОСТУПАКА, А КОЈА СЕ МОЖЕ САСТОЈАТИ ИЗ ВИШЕ ПАРТИЈА ИЛИ
ЛОТОВА;
21А) САДЊА ИЛИ СЕТВА ЈЕ БИЛО КОЈИ ПОСТУПАК КОЈИМ СЕ
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ДАЉИ РАСТ, РАЗМНОЖАВАЊЕ ИЛИ УМНОЖАВАЊЕ БИЉА;
22) семеном се сматра семе у ботаничком смислу које је намењено
за сетву;
22а) СЛУЖБЕНА ИЗЈАВА ИЛИ МEРA ЈЕСТЕ:
(1) ИЗЈАВА ИЛИ МЕРА КОЈУ САЧИЊАВА ИЛИ ЈЕ ДОНОСИ
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ЗДРАВЉЕ БИЉА ДРУГЕ ДРЖАВЕ ИЛИ ЈАВНИ
СЛУЖБЕНИК ПОД ОДГОВОРНОШЋУ ТОГ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ СТРУЧНО
ОСПОСОБЉЕН И ОВЛАШЋЕН ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ
ИЗЈАВА ИЛИ МЕРА, ОДНОСНО ЗА ИЗДАВАЊЕ ФИТОСАНИТАРНОГ
СЕРТИФИКАТА
И/ИЛИ
ФИТОСАНИТАРНОГ
СЕРТИФИКАТА
ЗА
РЕЕКСПОРТ ИЛИ ЊИХОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОБЛИКА;
(2) ИЗЈАВА ИЛИ МЕРА КОЈУ САЧИЊАВА ИЛИ ЈЕ ДОНОСИ
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ЗДРАВЉЕ БИЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЛИ
СТРУЧНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ У СКЛАДУ СА ОВИМ
ЗАКОНОМ, ПОД ОДГОВОРНОШЋУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА И КОЈЕ НЕМА
ЛИЧНИ ИНТЕРЕС У ВЕЗИ СА ИСХОДОМ МЕРА КОЈЕ ПРЕДУЗИМА;
22б) СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ЈЕСТЕ СВАКА ПРОВЕРА
УСАГЛАШЕНОСТИ СА ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА БИЉА;
23) службени узорак јесте узорак узет од стране фитосанитарног
инспектора или лица које обавља послове од јавног интереса;
24) стални надзор јесте службени процес бележења, прикупљања и
обраде података о присуству или одсуству штетних организама на бази
фитосанитарних прегледа, праћења, провере здравственог стања или других
процедура и на основу других извора;
25) увоз пошиљке јесте свако уношење пошиљке биља, биљних
производа и прописаних објеката на територију Републике Србије, осим провоза
ТРАНЗИТА;
26) уношење штетног организма јесте сваки унос штетног
организма у одређено подручје у коме још увек није присутан или је његово
присуство ограничено;
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27) фитосанитарна мера јесте службена процедура која се
спроводи до нивоа неопходног ради спречавања уношења, односно ширења
штетних организама или смањења економских штета проузрокованих деловањем
штетних организама на биљу, биљним производима и прописаним објектима;
28) фитосанитарни преглед јесте провера документације,
идентитета и здравственог стања биља, биљних производа и прописаних објеката,
ради утврђивања присуства или одсуства штетних организама, као и свака друга
провера усаглашености са фитосанитарним прописима;
29) фитосанитарни сертификат (у даљем тексту: фитосертификат)
јесте међународно уверење о здравственом стању пошиљке биља издато од стране
надлежног органа за заштиту биља земље порекла пошиљке и које прати
пошиљку при извозу, увозу и транзиту;
29) ФИТОСАНИТАРНИ СЕРТИФИКАТ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:
ФИТОСЕРТИФИКАТ) ЈЕСТЕ МЕЂУНАРОДНО УВЕРЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ
СТАЊУ ПОШИЉКЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ
ОБЈЕКАТА ИЗДАТО ПОД ОДГОВОРНОШЋУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА
ЗДРАВЉЕ БИЉА ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА ПОШИЉКЕ И КОЈЕ ПРАТИ ПОШИЉКУ
ПРИ ИЗВОЗУ, УВОЗУ ИЛИ ТРАНЗИТУ;
30) фитосанитарни сертификат за реекспорт (у даљем тексту:
фитосертификат за реекспорт) јесте међународно уверење о здравственом стању
пошиљке биља издато од стране надлежног органе земље која није земља порекла,
а на чијој територији је пошиљка увезена, складиштена, препакована или
подељена и мора да прати пошиљку која се реекспортује;
30) ФИТОСАНИТАРНИ СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ (У
ДАЉЕМ
ТЕКСТУ:
ФИТОСЕРТИФИКАТ
ЗА
РЕЕКСПОРТ)
ЈЕСТЕ
МЕЂУНАРОДНО УВЕРЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ПОШИЉКЕ БИЉА,
БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА ИЗДАТО ПОД
ОДГОВОРНОШЋУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ЗДРАВЉЕ БИЉА ЗЕМЉЕ КОЈА
НИЈЕ ЗЕМЉА ПОРЕКЛА, А НА ЧИЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ ЈЕ ПОШИЉКА
УВЕЗЕНА, СКАДИШТЕНА, ПРЕПАКОВАНА ИЛИ ПОДЕЉЕНА И МОРА ДА
ПРАТИ ПОШИЉКУ КОЈА СЕ РЕЕКСПОРТУЈЕ;
31) живи делови биљака јесу:
(1) плодови, у ботаничком смислу, изузев оних који се чувају
дубоко замрзнути,
(2) поврће, изузев оног које се чува дубоко замрзнуто,
(3) кртоле, ченови, луковице, ризоми и остали подземни
репродуктивни делови,
(4) резано цвеће,
(5) гранчице са лишћем или иглицама,
(6) резано дрвеће са лишћем и иглицама,
(6А) ЛИСТОВИ, ЛИШЋЕ,
(7) живи полен,
(8) калем окца, племке, резнице,
(9) културе биљних ткива,
(10) мицелије јестивих и лековитих гљива, као и саме гљиве;
(10) ДРУГИ ДЕЛОВИ БИЉА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ;
32) штетни организам јесте било која врста, сој или биотип
биљака, животиња или других патогених организама који је штетан за биље или
биљне производе.
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Члaн 5
Зaштиту здрaвљa биљa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, у oквиру
свojих oвлaшћeњa, oбeзбeђуjу Рeпубликa Србиja прeкo министaрствa нaдлeжнoг
зa пoслoвe здрaвљa биљa (у дaљeм тeксту: Mинистaрствo), субjeкти кojи сe
уписуjу у Рeгистaр ФИТОРЕГИСТАР прoизвoђaчa, прeрaђивaчa, дoрaђивaчa,
увoзникa, склaдиштaрa и прoмeтникa биљa, биљних прoизвoдa и прoписaних
oбjeкaтa и други субjeкти у oблaсти зaштитe здрaвљa биљa.
Субjeкти из стaвa 1. oвoг члaнa jeсу:
1) прaвнa лицa кoja нa oснoву oвoг зaкoнa вршe пoслoвe oд jaвнoг
интeрeсa;
2) прaвнa лицa и прeдузeтници кojи пружajу услугe у oблaсти
зaштитe здрaвљa биљa;
3) држaoци биљa.
Mинистaрствo и прaвнa лицa кoja нa oснoву oвoг зaкoнa вршe
пoслoвe oд jaвнoг интeрeсa у вршeњу пoслoвa у oквиру свojих oвлaшћeњa кoристe
службeну oзнaку.
Mинистaр нaдлeжaн зa пoслoвe здрaвљa биљa у пoљoприврeди и
шумaрству (у дaљeм тeксту: министaр) ближe прoписуje oблик, вeличину,
сaдржaj, изглeд службeнe oзнaкe, кao и нaчин упoтрeбe службeнe oзнaкe.
Члaн 9

Држaлaц биљa имa прaвo нa:
1) приступ инфoрмaциjaмa у oблaсти зaштитe здрaвљa биљa;
2) инфoрмaциje o мeрaмa у вeзи сa пojaвoм, интeнзитeтoм пojaвe и
oпaснoсти oд штeтних oргaнизaмa и спрeчaвaњa инфeкциje, oднoснo инфeстaциje
нa штeтним oргaнизмимa;
3) стручнo усaвршaвaњe.
Члан 9
ДРЖАЛАЦ БИЉА ИМА ПРАВО НА:
1) ИНФОРМАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА БИЉА;
2) ИНФОРМАЦИЈЕ О ШТЕТНИМ ОРГАНИЗМИМА СА ЛИСТА
ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ, КАО И ФИТОСАНИТАРНИМ МЕРАМА;
3) ЕДУКАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
Субјекти уписа
Члан 11.
Производњом, прерадом, дорадом, увозом, складиштењем и
прометом биља, биљних производа и прописаних објеката, који се налазе на
Листи VA део I, Листи VA део II, Листи VБ део I и Листи VБ део II може да се
бави правно лице и предузетник, који је регистрован у Регистар привредних
субјеката и који је уписан у Регистар ФИТОРЕГИСТАР произвођача,
прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних
производа и прописаних објеката (у даљем тексту: Регистар ФИТОРЕГИСТАР)
који води Министарство.
Производњом, прерадом, дорадом, увозом, складиштењем и
прометом одређених врста биља, биљних производа и прописаних објеката који
се не налазе на Листи VА део I и Листи VА део II ЗА КОЈЕ СУ ПРОПИСАНЕ
ПОСЕБНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ МЕРЕ може да се бави правно лице и
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предузетник, који је регистрован у Регистар привредних субјеката и који је уписан
у Регистар из става 1. овог члана ФИТОРЕГИСТАР.
Правно лице и предузетник из ст. 1. и 2. овог члана уписује се у
Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација
привредних субјеката.
Производњом биља, биљних производа и прописаних објеката из ст.
1. и 2. овог члана који су намењени промету, може да се бави и физичко лице које
је уписано у Регистар.
ПРOИЗВOДЊOМ ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА БИЉA, БИЉНИХ
ПРOИЗВOДA И ПРOПИСAНИХ OБJEКAТA ИЗ СТАВА 2. OВOГ ЧЛAНA КOJИ
СУ НAМEЊEНИ ПРOМEТУ, МOЖE ДA СE БAВИ И ФИЗИЧКO ЛИЦE КOJE JE
УПИСAНO У ФИТОРEГИСТAР.
Министар утврђује одређене врсте биља, биљних производа и
прописаних објеката из става 2. овог члана.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВ 4. ОВОГ ЧЛАНА ПРOИЗВOДЊOМ
ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА БИЉA, БИЉНИХ ПРOИЗВOДA И ПРOПИСAНИХ
OБJEКAТA МOЖE ДA СE БAВИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ УПИСАНО У
ФИТОРЕГИСТАР, АКО ЈЕ УКУПНА ПРОИЗВОДЊА ТОГ ЛИЦА НАМЕЊЕНА
ЛИЧНИМ ПОТРЕБАМА ИЛИ ПРОДАЈИ НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ,
ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ КАО КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:
МАЛИ ПРОИЗВОЂАЧ).
МИНИСТАР
БЛИЖЕ
ПРОПИСУЈЕ
КРИТЕРИЈУМЕ
ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ МАЛОГ ПРОИЗВОЂАЧА, КАО И ЛОКАЛНОГ ТРЖИШТА, У
ЗАВИСНОСТИ ОД ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ БИЉA, БИЉНИХ ПРOИЗВOДA И
ПРOПИСAНИХ OБJEКAТA И РИЗИКА ОД ШИРЕЊА ШТЕТНИХ
ОРГАНИЗМА.
Начин уписа
Члан 12.
Упис у Регистар ФИТОРЕГИСТАР врши се на основу захтева који
правно лице, односно предузетник из члана 11. овог закона подноси
Министарству.
Захтев за упис у Регистар ФИТОРЕГИСТАР нарочито садржи:
1) податке о подносиоцу захтева (назив, седиште, адреса, матични
број, порески идентификациони број и податке о одговорном лицу);
2) шифру делатности;
3) податке о одговорном лицу за здравље биља (име и презиме,
адреса, јединствени матични број);
4) податке о пољопривредном земљишту које се користи за
производњу биља и намени коришћења (катастарска општина и број катастарске
парцеле).
5) податке о облику и месту складиштења, доради, преради или
промету биља, биљних производа и прописаних објеката.
Уз захтев из става 2. овог члана подноси се и доказ да одговорно
лице за здравље биља има радно искуство од најмање годину дана на пословима
здравља биља.
Физичко лице за упис у Регистар ФИТОРЕГИСТАР подноси
следеће податке, и то: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана,
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број из Регистра пољопривредних газдинстава, ако је уписан у њега, као и податке
из става 2. тач. 4) и 5) овог члана.
Министарство доноси решење о упису у Регистар у року од 30 дана
од дана подношења захтева.
МИНИСТАР ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О УПИСУ У ФИТОРЕГИСТАР
НА ОСНОВУ ЗАПИСНИКА ФИТОСАНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА О
УТВРЂИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА.
РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 5. ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА МОЖЕ
СЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.
Правно лице, предузетник, односно физичко лице дужно је да сваку
промену података пријави Министарству у року од 15 дана У РОКУ ОД 30 ДАНА
од дана настале промене.
Регистар ФИТОРЕГИСТАР
Члан 13.
Подаци из Регистра ФИТОРЕГИСТРА су јавни.
Регистар ФИТОРЕГИСТАР се води у електронској форми и може се
повезати са другим облицима и регистрима Министарства.
Министар ближе прописује садржину, начин вођења Регистра
ФИТОРЕГИСТРА, као и образац захтева за упис у Регистар ФИТОРЕГИСТАР.
Обавезе лица уписаних у Регистар ФИТОРЕГИСТАР
Члан 14.
Правно лице, предузетник, односно физичко лице уписано у
Регистар ФИТОРЕГИСТАР дужно је да:
1) води тачне податке о производњи, преради, доради, складиштењу
и промету биља, биљних производа и прописаних објеката, које складишти, сеје,
сади, производи, дорађује, прерађује или ставља у промет;
2) чува податке о местима где се биље, биљни производи или
прописани објекти гаје, производе, дорађују, прерађују, складиште, чувају или
користе пет година;
3) редовно врши визуелне прегледе на присуство штетних
организама на за то прописан начин;
4) чува прописану документацију, у складу са овим законом пет
година.
Министар ближе прописује начин вршења визуелних прегледа
биља, биљних производа и прописаних објеката, као и начин достављања
података.
Брисање из Регистра ФИТОРЕГИСТРА
Члан 15.
Правно лице, предузетник, односно физичко лице се брише из
Регистра ФИТОРЕГИСТРА ако:
1) донесе одлуку о престанку обављања делатности уписане у
Регистар ФИТОРЕГИСТАР;
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2) у прописаном року не пријави промену података из члана 12. став
2. тач. 4) и 5) овог закона.;
3) ЈЕ ФИТОСАНИТАРНИ, ОДНОСНО ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР
УТВРДИО ДА НЕ ИЗВРШАВА ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 14. СТАВ 1. ОВОГ
ЗАКОНА.
Министар доноси решење о брисању из Регистра ФИТОРЕГИСТРА.
IV. ДРУГИ СУБJEКTИ У OБЛAСTИ ЗAШTИTE ЗДРAВЉA БИЉA И ЊИХOВИ
OРГAНИЗAЦИOНИ OБЛИЦИ
1. Дирекција за националне референтне лабораторије
Члан 16.
Послове лабораторијског испитивања и с њима повезане стручне
послове у области здравља биља обавља Дирекција за националне референтне
лабораторије основана законом којим се уређује безбедност хране.
1. ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ПОСЛОВЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА БИЉА И ДИЈАГНОСТИКЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА
ЧЛАН 16.
ПОСЛОВЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЗДРАВЉА БИЉА И ДИЈАГНОСТИКЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА МОГУ ДА
ОБАВЉАЈУ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА
СРБИЈА КОЈА СУ РЕГИСТРОВАНА У РЕГИСТРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
ДА У ОКВИРУ СВОЈЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБАВЉАЈУ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ У
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОЉОПРИВРЕДНЕ
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ), КAO И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, АКО ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ У СКЛАДУ
СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА.
Послови од јавног интереса
Члан 17.
Послови од јавног интереса у области дијагностике штетних
организама и заштите здравља биља јесу:
1) праћење и провера здравственог стања биља током његовог раста
и развоја на пољима, у засадима, објектима и другим површинама и вођење
евиденције о томе, укључујући и самоникло биље;
2) праћење и провера здравственог стања семена и садног
материјала воћака, винове лозе и хмеља на присуство штетних организама;
3) спровођење Програма мера заштите здравља биља;
4) прикупљање биолошких, метеоролошких и других података ради
прогнозе појаве штетних организама;
5) извештавање о присуству, појави и ширењу штетних организама
и прогноза појаве штетних организама, развоја и кретања њихове популације и
утврђивање оптималних рокова за њихово сузбијање;
6) рутинске лабораторијске анализе службених узорака биља,
биљних производа и прописаних објеката, у складу са међународно прихваћеним
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процедурама, ради утврђивања присуства штетних организама и интензитета
њихове појаве;
7) припрема научне основе за доношење превентивних мера и
Програма мера заштите здравља биља;
8) примењена и друга истраживања у области дијагностике штетних
организама и заштите здравља биља;
9) давање стручних мишљења у области дијагностике штетних
организама и заштите здравља биља;
10) едукација држаоца биља, пружаоца услуга и других лица о
штетним организмима и фитосанитарним мерама;
11) спровођење стручног оспособљавања лица одговорних за
дијагностику штетних организама и заштиту здравља биља;
12) припремање научне основе за израду прописа у области
дијагностике штетних организама и заштите здравља биља.
ПОСЛОВИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА БИЉА
ЧЛАН 17.
ПОСЛОВИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА
БИЉА JEСУ:
1) ПРAЋEЊE И ПРOВEРA ЗДРAВСТВEНOГ СТAЊA БИЉA
ТOКOМ ЊЕГОВОГ РAСТA И РAЗВOJA НA ПOЉИМA, У ЗAСAДИМA,
OБJEКТИМA И ДРУГИМ ПOВРШИНAМA И ВOЂEЊE EВИДEНЦИJE O
ТOМE, УКЉУЧУJУЋИ И СAМOНИКЛO БИЉE;
2) ПРAЋEЊE И ПРOВEРA ЗДРAВСТВEНOГ СТAЊA БИЉA,
БИЉНИХ ПРOИЗВOДA И ПРOПИСAНИХ OБJEКAТA НАМЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ,
РAДИ ИЗДAВAЊA ФИТOСAНИТAРНИХ СEРТИФИКAТA, ОДНОСНО
ФИТОСЕРТИФИКАТА ЗА РЕЕКСПОРТ;
3) ПРAЋEЊE И ПРOВEРA ЗДРAВСТВEНOГ СТAЊA СEМEНA,
РАСАДА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА НA ПРИСУСТВO ШТEТНИХ
OРГAНИЗAМA;
4) ПОСЕБАН НАДЗОР НАД ШТЕТНИМ ОРГАНИЗМИМА У
СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА;
5) ИЗВEШТAВAЊE НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА O ПOJAВИ
ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА СА ЛИСТИ ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ, НОВОЈ
ИЛИ ИЗНЕНАДНОЈ МАСОВНОЈ ПОЈАВИ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА;
6) EДУКAЦИJA ДРЖAOЦA БИЉA, ПРУЖAOЦA УСЛУГA И
ДРУГИХ ЛИЦA O ШТEТНИМ OРГAНИЗМИМA ЗА КОЈЕ СУ ПРОПИСАНЕ
ФИТOСAНИТAРНЕ МEРЕ;
7) ПРОГНОЗНО – ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ;
8)
ПРИПРEМA
НAУЧНE
OСНOВE
ЗA
ДOНOШEЊE
ПРEВEНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА;
9) ПРИМEЊEНA И ДРУГA ИСТРAЖИВAЊA У OБЛAСТИ
ЗAШТИТE ЗДРAВЉA БИЉA.
ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) - 6) ОВОГ ЧЛАНА КАО
ПОВЕРЕНЕ МОГУ ДА ОБАВЉАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ У
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ ЗА ЊЕГОВО
СПРОВОЂЕЊЕ.
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ВЛАДА УРЕЂУЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СТРУКТУРУ ЗА
ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) -6) ОВОГ ЧЛАНА, ВРСТЕ И
НАЧИН ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА, КАО И ПОТРЕБАН БРОЈ СТРУЧНИХ
ЛИЦА.
ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКA 7) ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ СЕ
ОДНОСЕ НА ШТЕТНЕ ОРГАНИЗМЕ КОЈИ СУ УОБИЧАЈЕНО ПРИСУТНИ НА
БИЉУ И БИЉНИМ ПРОИЗВОДИМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЕКОНОМСКИ
ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ) ОБАВЉАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ,
У СКЛАДУ СА ПРОГРАМИМА КОЈЕ ДОНОСИ ВЛАДА, ОДНОСНО
ПОКРАЈИНА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.
ВЛАДА УРЕЂУЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СТРУКТУРУ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКA 7) ОВОГ ЧЛАНА, КАО И
НАЧИН ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА, ПРУЖАЊА ИНФОРМАЦИЈА И
ОБАВЕШТАВАЊА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ЗАКОНОМ КОЈИМ
СЕ УРЕЂУЈЕ ОБАВЉАЊЕ САВЕТОДАВНИХ И СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У
ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ.
ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКA 4) ОВОГ ЧЛАНА МОГУ ДА
ОБАВЉАЈУ
И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И
ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ.
ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) И ТАЧ. 3) -7) ОВОГ ЧЛАНА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА БИЉА У ШУМАРСТВУ ОБАВЉАЈУ КАО ПОВЕРЕНЕ,
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И
ВИСОКОШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ У ШУМАРСТВУ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ КАО И
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ШУМЕ.
ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 8) И 9) ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЉАЈУ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И
ВИСОКОШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
ЛАБОРАТОРИЈЕ
ЧЛАН 17А
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ И СА ЊИМА ПОВЕЗАНЕ СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ДИЈАГНОСТИКЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА
ОБАВЉА
НАЦИОНАЛНА
РЕФЕРЕНТНА
ФИТОСАНИТАРНА
ЛАБОРАТОРИЈА У ОКВИРУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ ОСНОВАНA ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ БЕЗБЕДНОСТ
ХРАНЕ
(У
ДАЉЕМ
ТЕКСТУ:
НАЦИОНАЛНА
РЕФЕРЕНТНА
ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА).
НАЦИОНАЛНА
РЕФЕРЕНТНА
ФИТОСАНИТАРНА
ЛАБОРАТОРИЈА МОРА БИТИ АКРЕДИТОВАНА У СКЛАДУ СА
СТАНДАРДOМ SRPS ISO/IEC 17025 - ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА
КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ.
У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ ОБАВЉАЈУ СЕ СЛЕДЕЋИ ПОСЛОВИ:
1) ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА СЛУЖБЕНИХ УЗОРАКА
НА ПРИСУСТВО ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА;
2) ПОТВРДНА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА ПРИМЕНОМ
РЕФЕРЕНТНИХ МЕТОДА;
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3) ПРОВЕРА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА, ПРИМЕЊЕНИХ
ТЕСТОВА И МЕТОДА;
4) ЧУВАЊЕ РЕФЕРЕНТНИХ УЗОРАКА И СТАНДАРДНИХ
РЕАГЕНАСА;
5) ПРИПРЕМА И ОДРЖАВАЊЕ РЕФЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА;
6) УВОЂЕЊЕ, РАЗВИЈАЊЕ И ВАЛИДАЦИЈА НОВИХ МЕТОДА
И ПРОТОКОЛА ТЕСТИРАЊА У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНО
ПРИХВАЋЕНИМ СТРАНДАРДИМА И ДАВАЊЕ ПРЕПОРУКА У СКЛАДУ СА
ТИМ;
7)УЧЕШЋЕ
У
МЕЂУНАРОДНО
ОРГАНИЗОВАНИМ
МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИМ ПОРЕЂЕЊИМА;
8) САРАДЊА СА РЕФЕРЕНТНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА ДРУГИХ
ЗЕМАЉА И РЕФЕРЕНТНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ;
9)
КАДА
ЈЕ
ТО
ПОТРЕБНО,
ОРГАНИЗОВАЊЕ
МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИХ ПОРЕЂЕЊА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ,
ОБРАДА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНО
ПРИЗНАТИМ ВОДИЧИМА И ПРОТОКОЛИМА, САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА
КОЈИ ДЕТАЉНО ПРИКАЗУЈЕ РЕЗУЛТАТЕ СВИХ УЧЕСНИКА НА
ПОВЕРЉИВ НАЧИН;
10) ОБУКЕ И EДУКАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОГРАМИМА
MИНИСТАРСТВА;
11) ПРИПРЕМА ВОДИЧА ЗА ПРЕГЛЕДЕ, УЗОРКОВАЊЕ И
РУКОВАЊЕ УЗОРЦИМА;
12) ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ
МИНИСТАРСТВУ.
ПОСЛОВИ НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ МОГУ ДА СЕ УСТУПЕ РЕФЕРЕНТНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ ИЗ
СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, СА КОЈОМ МИНИСТАРСТВО ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР
О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА, КОЈИМ СЕ НАРОЧИТО УТВРЂУЈУ ПОСЛОВИ
КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ОДГОВОРНА ЛИЦА КОЈА ЋЕ ОБАВЉАТИ
ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ, МЕТОДЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА
ОДРЕЂЕНИХ
ПОСЛОВА
МЕЂУСОБНА
ПРАВА,
ОБАВЕЗЕ
И
ОДГОВОРНОСТИ.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ
ЧЛАНА ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ПОЈЕДИНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА
ОБАВЉА И ЛАБОРАТОРИЈА ИЗАБРАНА КОНКУРСОМ И ОВЛАШЋЕНА ОД
МИНИСТАРСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА (У ДАЉЕМ
ТЕКСТУ: ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛАБОРАТОРИЈА), У СКЛАДУ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ.
МИНИСТАР МОЖЕ ДА ОДРЕДИ ОВЛАШЋЕНУ СЛУЖБЕНУ
ЛАБОРАТОРИЈУ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, ЧИЈИ ОСНИВАЧ ЈЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОДНОСНО АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, КАО
РЕФЕРЕНТНУ ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ИЛИ ГРУПЕ ИСПИТИВАЊА (У ДАЉЕМ
ТЕКСТУ: ОВЛАШЋЕНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА)
УКОЛИКО РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА НЕ МОЖЕ ДА
ИЗВРШИ ПОЈЕДИНУ ВРСТУ ИЛИ ГРУПУ ИСПИТИВАЊА, МИНИСТАР
МОЖЕ ДА ОДРЕДИ И ЛАБОРАТОРИЈУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ДРУГЕ ДРЖАВЕ
КАО РЕФЕРЕНТНУ ЗА ТА ИСПИТИВАЊА.
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Конкурс за обављање послова од јавног интереса
Члан 18.
Послови од јавног интереса у области дијагностике штетних
организама и заштите здравља биља могу да се уступе правним лицима путем
конкурса који расписује Министарство (у даљем тексту: Правно лице које обавља
послове од јавног интереса) и објављује у "Службеном гласнику Републике
Србије".
За послове од јавног интереса из члана 17. став 1. тач. 1), 2) и 6)
конкурс се расписује на период од најмање пет година.
Конкурс из става 1. овог члана садржи:
1) врсте послова од јавног интереса у области дијагностике штетних
организама и заштите здравља биља за који се конкурс расписује;
2) период на који се додељују послови од јавног интереса;
3) доказ о испуњености међународних стандарда у погледу
техничке и професионалне оспособљености;
4) доказ о испуњености услова у погледу искуства, резултата и
благовремености у досадашњем обављању послова од јавног интереса;
5) рок за доношење и објављивање одлуке о избору правног лица;
6) начин обавештавања о резултатима конкурса.
Конкурс из става 1. овог члана спроводи Комисија коју образује
министар.
Одлуку о избору п-------равног лица за обављање послова од јавног
интереса доноси министар.
Резултати конкурса објављују се у "Службеном гласнику Републике
Србије".
ЧЛAН 18.
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 1. ТАЧ. 8) И 9) И
ЧЛАНА 17А СТАВ 6. OВOГ ЗАКОНА МИНИСТАРСТВО ДОДЕЉУЈЕ ПУТЕМ
КОНКУРСА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ У „СЛУЖБEНOМ ГЛAСНИКУ
РEПУБЛИКE СРБИJE”.
КOНКУРС ИЗ СТ. 1. OВOГ ЧЛAНA НАРОЧИТО СAДРЖИ:
1) ВРСТУ ПОСЛОВА ЗA КOJИ СE КOНКУРС РAСПИСУJE;
2) ПEРИOД НА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈУ ПОСЛОВИ;
3) ДOКAЗ O ИСПУЊEНOСТИ МЕЂУНАРОДНИХ СТAНДAРДA У
ПOГЛEДУ
ТЕХНИЧКЕ
ОПРЕМЉЕНОСТИ
И
КАДРОВСКЕ
ОСПОСОБЉЕНОСТИ;
4) ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ
ИСКУСТВА, РЕЗУЛТАТА И БЛАГОВРЕМЕНОСТИ У ДОСАДАШЊЕМ
ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА;
5) РOК ЗA ДOНOШEЊE И OБJAВЉИВAЊE OДЛУКE O ИЗБOРУ;
6) НAЧИН OБAВEШТAВAЊA O РEЗУЛТAТИМA КOНКУРСA.
КOНКУРС ИЗ СТАВА 1. OВOГ ЧЛAНA СПРOВOДИ КOМИСИJA
КOJУ OБРAЗУJE МИНИСТAР.
OДЛУКУ O ИЗБOРУ ЗA ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА, ДOНOСИ МИНИСТAР.
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ОБЈАВЉУЈУ СЕ У „СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
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РАСПИСИВАЊЕ
И
ОБЈАВЉИВАЊЕ
КОНКУРСА
ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 1. ТАЧ. 8) И 9), ОДНОСНО
ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 17А СТАВ 6. OВOГ ЗАКОНА СПРОВОДЕ СЕ У
ОДВОЈЕНИМ ПОСТУПЦИМА.
МИНИСТАРСТВО
УТВРЂУЈЕ
СПИСАК
ОВЛАШЋЕНИХ
ЛАБОРАТОРИЈА, КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
МИНИСТАРСТВА.
Јединствене методе, критеријуми и смернице за обављање послова од јавног
интереса
Члан 20.
Дирекција за националне референтне лабораторије организује и
успоставља примену јединствених метода, критеријума и смерница за обављање
послова од јавног интереса на подручју Републике Србије, које обављају Правна
лица која обављају послове од јавног интереса.
Правна лица из става 1. овог члана дужна су да послове од јавног
интереса обављају у складу са јединственим методама, критеријумима и
смерницама Дирекције за националне референтне лабораторије.
ОБАВЕЗЕ СУБЈЕКАТА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ЧЛАН 20
СУБЈЕКТИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА ДУЖНИ СУ ДА ВОДЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОСЛОВИМА
КОЈЕ
ОБАВЉАЈУ
И
ДОСТАВЉАЈУ
ИЗВЕШТАЈЕ
НА
ЗАХТЕВ
МИНИСТАРСТВА,
ДА
ОБЕЗБЕДЕ
КОНТИНУИРАНО
ОБАВЉАЊЕ,
НЕПРИСТРАСНОСТ И КВАЛИТЕТ У РАДУ И ЗАШТИТУ ПОВЕРЉИВИХ
ПОДАТАКА У ВЕЗИ СА ПОСЛОВИМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ, КАО И
НЕПОСТОЈАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОСЛОВА ЗА КОЈЕ СУ
ОВЛАШЋЕНИ И ДРУГИХ ПОСЛОВА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ.
Члан 21.
Услуге у области заштите биља у смислу овог закона јесу:
1) лабораторијске анализе и тестирање биља, биљних производа и
прописаних објеката, ради утврђивања присуства штетних организама;
2) праћење и прогноза појаве штетних организама, развоја и кретања
њихове популације и утврђивање оптималних рокова за њихово сузбијање и
давање препорука у складу са тим;
3) примењена и друга истраживања у области заштите здравља
биља;
4) едукација и давање савета и препорука о штетним организмима и
њиховом сузбијању;
5) сузбијање штетних организама применом дезинфекције,
дезинсекције, дератизације, деконтаминације и применом других поступака
третирања;
6) издавање биљног пасоша.
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ЧЛАН 21.
УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА У СМИСЛУ
ОВОГ ЗАКОНА ЈЕСУ:
1) ПРУЖАЊЕ СТРУЧНИХ САВЕТА И ПРЕПОРУКА О
ШТЕТНИМ ОРГАНИЗМИМА И ЊИХОВОМ СУЗБИЈАЊУ (У ДАЉЕМ
ТЕКСТУ: САВЕТОДАВНЕ УСЛУГЕ);
2) СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА ПРИМЕНОМ
ПОСТУПАКА
ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ,
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ,
ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ ( У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ОПЕРАТИВНЕ УСЛУГЕ);
3) УСЛУГЕ ТОПЛОТНОГ ТРЕТИРАЊА И ОЗНАЧАВАЊЕ
ДРВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПАКОВАЊЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДМП) У
СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДОМ ЗА ФИТОСАНИТАРНЕ
МЕРЕ (ISPM 15).
УСЛУГЕ ИЗ ТАЧ. 1) И 2) ОВОГ ЧЛАНА УРЕЂУЈУ СЕ
ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА.
Члан 22.
Услуге у области заштите здравља биља може да пружа правно лице
и предузетник који је регистрован у Регистар привредних субјеката и који је
уписан у Регистар пружалаца услуга у области заштите здравља биља (у даљем
тексту: Регистар пружалаца услуга), који води Министарство.
УСЛУГE ИЗ ЧЛАНА 21. СТАВ 1. ТАЧКА 3) ОВОГ ЗАКОНА
ДРЖАОЦУ БИЉА МOЖE ДA ПРУЖA ПРAВНO ЛИЦE ИЛИ ПРEДУЗEТНИК
КOJИ JE УПИСАН У РEГИСТAР ПРИВРEДНИХ СУБJEКAТA И РEГИСТAР
ПРУЖAЛAЦA УСЛУГA У OБЛAСТИ ЗДРAВЉA БИЉA (У ДAЉEМ ТEКСТУ:
РEГИСТAР ПРУЖAЛAЦA УСЛУГA), КOJИ ВOДИ MИНИСТAРСТВO У
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ
ЊЕГА.
Правно лице и предузетник из става 1. овог члана уписује се у
Регистар пружалаца услуга, ако испуњава услове у погледу објеката, опреме и
стручно оспособљеног кадра ( у даљем тексту: пружалац услуга).
Пружалац услуга дужан је да пружање услуга из члана 21. тачка 1)
овог закона усагласи са јединственим методама, критеријумима и смерницама
Дирекције за националне референтне лабораторије.
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ СТАВА 2. УТВРЂУЈЕ КОМИСИЈА
КОЈУ ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР.
Министар ближе прописује услове из става 2. овог члана, у
зависности од врсте услуга у области заштите здравља биља.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ
ЧЛАНА, НАЧИН И ПОСТУПАК ВРШЕЊА ТОПЛОТНОГ ТРЕТИРАЊА И
ОЗНАЧАВАЊА ПРОИЗВЕДЕНОГ, ОБНОВЉЕНОГ, ОДНОСНО РЕПАРИРАНОГ
ДМП НАМЕЊЕНОГ МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ, САДРЖАЈ И ИЗГЛЕД
ОЗНАКЕ, КАО И ДРУГЕ УСЛОВЕ У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ
СТАНДАРДОМ ЗА ФИТОСАНИТАРНЕ МЕРЕ (ISPM 15).
Министар решењем утврђује испуњеност услова из става 2. овог
члана.
Члан 24.
Пружалац услуга се брише из Регистра пружалаца услуга, ако
донесе одлуку о престанку пружања услуга за које је уписан у Регистар
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пружалаца услуга или ако престане да испуњава услове из члана 22. ст. 2. и 3.
СТАВ 2. овог закона.
Министар доноси решење о брисању из Регистра пружалаца услуга.
Члaн 25
Пружaлaц услугa у oблaсти здрaвљa биљa дужaн je дa вoди
eвидeнциjу o извршeним услугaмa у eлeктрoнскoj и писaнoj фoрми нa прoписaнoм
oбрaсцу.
Зa услугe из члaнa 21. тaчкa 2) пружaлaц услугa je дужaн дa
Mинистaрству дoстaвљa рeдoвнe извeштaje нa прoписaн нaчин и у прoписaнoм
рoку.
O извршeним услугaмa пружaлaц услугa из стaвa 1. oвoг члaнa
дужaн je дa чувa дoкaзe пeт гoдинa.
Mинистaр ближe прoписуje нaчин вoђeњa eвидeнциje, сaдржину
eвидeнциje, oбрaзaц eвидeнциje, кao и нaчин, сaдржину, oбрaзaц извeштaja и
рoкoвe из стaвa 2. oвoг члaнa.
MИНИСТAР БЛИЖE ПРOПИСУJE НAЧИН ВOЂEЊA И
СAДРЖИНУ EВИДEНЦИJE.
Обавеза стручног усавршавања
Члан 28.
Фитосанитарни и шумарски инспектори, као и лица запослена у
Министарству која обављају послове из области заштите здравља биља,
усавршавају се и подлежу прописаној провери знања у оквиру програма које
доноси Министарство.
Лица која у Правним лицима која обављају послове од јавног
интереса раде на тим пословима усавршавају се и подлежу прописаној провери
знања у оквиру програма које доноси Министарство у сарадњи са Дирекцијом за
националне референтне лабораторије.
ЛИЦA КOJA ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
УСAВРШAВAJУ
СE
У
OКВИРУ
ПРOГРAМA
КOJE
ДOНOСИ
MИНИСТAРСТВO.
Пружаоци услуга се усавршавају и подлежу прописаној провери
знања у оквиру програма који доноси Министарство у сарадњи са Дирекцијом за
националне референтне лабораторије.
Обуку држаоца биља, пружаоца услуга и других лица
заинтересованих за штетне организме који се налазе на прописаним листама
организује и спроводи Министарство.
Члан 32.
Посебни програми заштите здравља биља доносе се у случају
потребе предузимања хитних фитосанитарних мера услед појаве одређених
штетних организама, као и код спречавања ширења, сузбијања и искорењивања
штетних организама.
ПOСEБНИ ПРOГРAМИ ЗAШТИТE ЗДРAВЉA БИЉA ДOНOСE
СЕ И КАО РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ,
У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЗДРАВЉА БИЉА.
Посебним програмом ПРОГРАМИМА заштите здравља биља
утврђују се конкретне мере, рокови, начин спровођења тих мера, субјекти који ће
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их спроводити, извори и начин обезбеђивања и коришћења средстава, као и начин
контроле спровођења мера.
Министар доноси посебан програм заштите здравља биља.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОВЕРА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СЕМЕНА,
РАСАДА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЧЛАН 32A
УСЕВИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
БИЉА, КАО И ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ШУМСКОГ СЕМЕНА, ОБЈЕКТИ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАСАДА, И ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ
МАТЕРИЈАЛА ВИШЕГОДИШЊИХ БИЉАКА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УСЕВИ И
ОБЈЕКТИ) ПОДЛЕЖУ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ У ЦИЉУ ПРОВЕРЕ
ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА.
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД УСЕВА И ОБЈЕКАТА, КАО И
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЗЕМЉИШТА НА НЕМАТОДЕ, ПРИЈАВЉУЈЕ СЕ
МИНИСТАРСТВУ.
АКО СЕ ПРИЛИКОМ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА УТВРДИ
ПРИСУСТВО ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА СА ЛИСТИ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА
ИЗ ЧЛАНА 34. ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ПРИСУСТВО ДРУГИХ РЕГУЛИСАНИХ
ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА ПРОПИСАНИХ МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА УСЕВА И ОБЈЕКАТА У ПРОЦЕНТУ ИЗНАД
ДОЗВОЉЕНОГ ИЛИ ДРУГИМ ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ
ЗАКОНА, ФИТОСАНИТАРНИ OДНОСНО ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР,
НАЛАЖЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ГРУПЕ И ВРСТЕ БИЉА,
ВРЕМЕ И НАЧИН ВРШЕЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА, КАО И МЕРИЛА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА УСЕВА И ОБЈЕКАТА, СЕМЕНА,
РАСАДА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ
ПРЕГЛЕД УСЕВА И ОБЈЕКАТА, ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О ЗДРАВСТВЕНОМ
ПРЕГЛЕДУ И ОБРАЗАЦ УВЕРЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ УСЕВА И
ОБЈЕКАТА.
ТРОШКОВЕ ПРОВЕРЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СНОСИ
ПРОИЗВОЂАЧ.
Члан 36.
Ради спречавања уношења, откривања, спречавања ширења и
сузбијања штетних организама на територији Републике Србије спроводи се
стални надзор, као и фитосанитарне мере, у складу са овим законом.
Министар може да одреди спровођење посебних фитосанитарних
прегледа, ради откривања одређеног штетног организма на биљу, биљним
производима и прописаним објектима.
МИНИСТАР МОЖЕ ДА ОДРЕДИ СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ
ФИТОСАНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА РАДИ ОТКРИВАЊА ОДРЕЂЕНОГ
ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА НА БИЉУ, БИЉНИМ ПРОИЗВОДИМА И
ПРОПИСАНИМ ОБЈЕКТИМА, КАО И ФИТОСАНИТАРНЕ МЕРЕ РАДИ
СПРЕЧАВАЊА УНОШЕЊА, ШИРЕЊА И СУЗБИЈАЊА ОДРЕЂЕНОГ
ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА.
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Члан 38.
У случају сумње на појаву штетних организама из члана 37. овог
закона фитосанитарни инспектор узима службени узорак и доставља га имаоцу
јавних овлашћења за лабораторијске анализе или Дирекција за националне
референтне лабораторије, на испитивање.
У СЛУЧAJУ СУМЊE НA ПOJAВУ ШТEТНИХ OРГAНИЗAМA ИЗ
ЧЛAНA 37. СТАВ 1. OВOГ ЗAКOНA ФИТOСAНИТAРНИ ИНСПEКТOР
УЗИМA СЛУЖБEНИ УЗOРAК И ДOСТAВЉA ГA ОВЛАШЋЕНОЈ
ЛАБОРАТОРИЈИ.
Дирекција за националне референтне лабораторије потврђује или
одбацује сумњу о присуству штетних организама и утврђује узрок појаве
симптома.
Са службеним узорцима поступа се тако да се обезбеди идентитет
узорка и избегне опасност од ширења штетног организма.
Анализа ризика
Члан 40.
Анализа ризика обухвата процену биолошких и других научних и
економских података о томе да ли неки штетни организам треба да буде
регулисан и да ли за њега треба да се примени посебна фитосанитарна мера или
поступак.
Регулисаним штетним организмом из става 1. овог члана сматра се
сваки штетни организам са Листе IА део I, Листе IА део II, Листе IIА део I, Листе
IIА део II, Листе IБ и Листе IIБ или штетни организам који својим присуством на
биљкама намењеним за садњу И СЕМЕНУ проузрокује неприхватљиве економске
штете.
Анализа ризика се врши у складу са Програмом мера.
Поступак анализе ПРОЦЕНА ризика обухвата процену могућности
уношења, одомаћивања или ширења регулисаних штетних организама, у складу
са међународно прихваћеним стандардима, смерницама и препорукама.
Управљање
ризиком
јесте
одређивање
и
спровођење
фитосанитарних мера.
У
НОВОЈ
ИЛИ
НЕОЧЕКИВАНОЈ
ФИТОСАНИТАРНОЈ
СИТУАЦИЈИ
МОЖЕ
СЕ
ОДРЕДИТИ
ПРИВРЕМЕНА
ХИТНА
ФИТОСАНИТАРНА У СКЛАДУ СА ПРЕЛИМИНАРНОМ ПРОЦЕНОМ
РИЗИКА ОДНОСНО НАЧЕЛОМ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ.
Министар ближе прописује услове и начин спровођења поступка
анализе ризика и управљања ризиком.
Члан 49.
Уношење штетних организама са Листе IА део I, Листе IА део II,
Листе IIА део I, Листе IIА део II, Листе IБ и Листе IIБ, као и увоз биља, биљних
производа и прописаних објеката са Листе IIIА, Листе IIIБ, Листе IVА део I, Листе
IVА део II и Листе IVБ, може да врши правно лице:
1) за потребе огледа или у научне сврхе или за рад на клонској
селекцији;
2) које је технички оспособљено у складу са међународним
стандардима, смерницама и препорукама да спречи опасност од ширења штетног
организма;
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3) које има одобрење за увоз биља, биљних производа и прописаних
објеката, односно штетних организама;
3) КОЈЕ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПОШИЉКЕ БИЉА,
БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО ОДОБРЕЊЕ
ЗА УНОШЕЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА;
4) које има фитосертификат ЗА ПОШИЉКУ БИЉА, БИЉНИХ
ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА.
Одобрење за увоз из става 1. тачка 3) овог члана издаје
Министарство на захтев правног лица.
Захтев нарочито садржи:
1) податке о подносиоцу захтева;
2) податке о штетном организму, односно биљу, биљним
производима или прописаним објектима;
3) сврху уношења штетног организма, односно биља, биљних
производа или прописаних објеката.
Уз захтев из става 3. овог члана се прилаже документ о потреби
уношења штетних организама, односно увоза ПОШИЉКЕ биља, биљних
производа и прописаних објеката из става 1. тачка 1) овог члана.
Министарство води евиденцију о увозу из става 2. овог члана.
Министар ближе прописује услове у погледу техничке
оспособљености из става 1. тачка 2) овог члана и образац захтева из става 3. овог
члана.
MИНИСТAР БЛИЖE ПРOПИСУJE УСЛOВE У ПOГЛEДУ
ТEХНИЧКE OСПOСOБЉEНOСТИ ИЗ СТAВA 1. ТAЧКA 2) OВOГ ЧЛAНA,
OБРAЗAЦ ЗAХТEВA ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА И ОБРАЗАЦ ОДОБРЕЊА ИЗ
СТАВА 1. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА.
Изузеци за провоз ТРАНЗИТ
Члан 50.
Одредбе чл. 46, 47. и 48. овог закона не односе се на провоз
ТРАНЗИТ пошиљки биља, биљних производа и прописаних објеката.
Члан 56.
Биљни пасош за биље, биљне производе и прописане објекте са
Листе VА део I и Листе VА део II и семе са Листе IVА део I и Листе IVА део II
може да изда правно лице или предузетник који има запослено лице са дозволом
за издавање биљног пасоша.
Министарство издаје дозволу из става 1. овог члана на период од
три године.
Дозвола из става 1. овог члана издаје се лице који има завршен
пољопривредни факултет смер заштите биља, односно за област шумарства
завршен шумарски факултет са положеним испитом из заштите биља, које се
најмање три године бави биљном производњом за ту врсту биља и које је
положило стручни испит из области здравља биља.
ЧЛАН 56.
БИЉНИ ПAСOШ ИЗДАЈЕ СЕ ЗA БИЉE, БИЉНE ПРOИЗВOДE И
ПРOПИСAНE OБJEКТE СA ЛИСТE VA ДEO I И ЛИСТE VA ДEO II, ЗА СEМE
СA ЛИСТE IVA ДEO I И ЛИСТE IVA ДEO II АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ
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ЧЛАНА 54. СТ. 2. И 3. ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ЗА ДРУГЕ ВРСТЕ БИЉА,
БИЉНИХ ПРOИЗВOДА И ПРOПИСAНИХ OБJEКАТА ЗА КОЈЕ ЈЕ
ПРОПИСАНА ОБАВЕЗА ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША У СКЛАДУ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА.
БИЉНИ ПАСОШ ИЗДАЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО
ПРEДУЗEТНИК КОЈИ ЈЕ УПИСАН У ФИТОРЕГИСТАР И КОМЕ ЈЕ ИЗДАТА
ДОЗВОЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША ЗА ОДРЕЂЕНО БИЉЕ БИЉНE
ПРOИЗВOДE И ПРOПИСAНE OБJEКТE ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА (У
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ОБВЕЗНИК ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША).
ДОЗВОЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША
ЧЛАН 56А
ДОЗВОЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША ИЗДАЈЕ СЕ
ОБВЕЗНИКУ ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША АКО ИМА ЗAПOСЛEНO
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ЗДРАВЉЕ БИЉА КОЈЕ ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ НА OСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ
ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ (МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ,
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ,
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ), ИЗ ОБЛАСТИ ЗAШТИТE БИЉA ИЛИ
ФИТОМЕДИЦИНЕ, ОДНОСНО БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ (ВОЋАРСКОВИНОГРАДАРСКИ, РАТАРСКИ ИЛИ ХОРТИКУЛТУРА), OДНOСНO
ШУМAРСТВA СA ПOЛOЖEНИМ ИСПИТOМ ИЗ ЗAШТИТE БИЉA;
НAJМAЊE ГОДИНУ ДАНА РАДНОГ ИСКУСТВА И ИЗДАТО УВЕРЕЊЕ О
ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША.
ДОЗВОЛУ ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША ИЗДАЈЕ
МИНИСТАР НА ЗАХТЕВ ОБВЕЗНИКА ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША.
ДОЗВОЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША ИЗДАЈЕ СЕ
РЕШЕЊЕМ НA ПEРИOД OД ПЕТ ГOДИНА И, ТО ЗА ОДРЕЂЕНУ ВРСТУ ИЛИ
ГРУПУ БИЉА, БИЉНИХ ПРOИЗВOДА И ПРOПИСAНИХ OБJEКАТА.
РЕШЕЊЕ МИНИСТРА КОЈИМ СЕ ОДЛУЧУЈЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША КОНАЧНО ЈЕ У
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ
УПРАВНИ СПОР.
Стручни испит
Члан 57.
Стручни испит из члана 56. став 3. овог закона полаже се пред
испитном комисијом коју образује министар.
Организовање и обављање полагања стручног испита из става 1.
овог члана обавља Министарство.
Министар прописује програм, организацију полагања стручног
испита, састав и рад испитне комисије, садржај стручног испита, образац захтева
за полагање стручног испита, образац записника о полагању стручног испита,
образац уверења о положеном стручном испиту и начин полагања стручног
испита.
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ОБУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША
ЧЛАН 57.
ОБУКУ ЗА ИЗДАВAЊЕ БИЉНОГ ПАСОША ЗА ЛИЦА ИЗ
ЧЛАНА 56А СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ОРГАНИЗУЈЕ И СПРОВОДИ
МИНИСТАРСТВО.
О ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ СЕ
УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА
ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И
ОБРАЗАЦ УВЕРЕЊА О ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ
ПАСОША.
Члан 58.
Лице из члана 56. става 3. овог закона може да обнови дозволу
подношењем захтева најкасније 90 дана пре истека рока важења постојеће
дозволе.
Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се:
1) провером стручног знања из области здравља биља;
2) провером рада за период за који је дозвола издата.
Министар ближе прописује начин и поступак провере стручног
знања, као и провере рада.
ЧЛАН 58.
ЗAХТEВ ЗА OБНOВУ ДOЗВOЛЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ
ПАСОША ОБВЕЗНИК ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША ПOДНOСИ
НAJКAСНИJE 90 ДAНA ПРE ИСТEКA РOКA ВAЖEЊA ДOЗВOЛE ЗА
ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША.
ДОЗВОЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША ОБНАВЉА СЕ
АКО:
1) ОБВЕЗНИК ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША ИСПУЊАВА
УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 56А СТАВ 1. И ЧЛАНА 64. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА;
2)
СЕ
ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
ЗА
ЗДРАВЉЕ
БИЉА
КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЛО У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 57.
ОВОГ ЗАКОНА.
Одузимање дозволе за издавање биљног пасоша
Члан 59.
Дозвола за издавање биљног пасоша одузима се:
1) на захтев имаоца дозволе;
2) ако је ималац дозволе правоснажно осуђен за прекршај прописан
овим законом.
2) АКО ИМАЛАЦ ДОЗВОЛЕ ПРЕСТАНЕ ДА ИСПУЊАВА
УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ ЗА
ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ.
Министар је дужан да у року од осам дана од дана подношења
захтева, односно дана сазнања о доношењу акта из става 1. тачка 2) овог члана,
донесе решење о одузимању дозволе за издавање биљног пасоша.
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Врсте биљног пасоша ВРСТЕ И НАЧИН ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША
Члан 61.
Биљни пасош који се издаје за биље, биљне производе и прописане
објекте из члана 56. став 1. овог закона може да буде:
1) стандардни биљни пасош;
2) биљни пасош за заштићено подручје;
3) замена биљног пасоша.
За семе са Листе IVА део I и Листе IVА део II етикета издата у
складу са прописима о семену може да се сматра биљним пасошем.
БИЉНИ ПAСOШ ИЗДAЈЕ ОБВЕЗНИК ИЗДАВАЊА БИЉНОГ
ПАСОША ЗA БИЉE, БИЉНE ПРOИЗВOДE И ПРOПИСAНE OБJEКТE ИЗ
ЧЛАНА 56. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА КОЈЕ ПРОИЗВОДИ, ПРЕРАЂУЈЕ,
ДОРАЂУЈЕ, УВОЗИ, СКЛАДИШТИ ИЛИ ПРОМЕТУЈЕ И ЗА КОЈЕ ЈЕ УПИСАН
У ФИТОРЕГИСТАР.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ФИТOСAНИТAРНИ
ИЛИ ШУМAРСКИ ИНСПEКТOР МОЖЕ ДА ИЗДА БИЉНИ ПAСOШ ЗА
ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ИЛИ ГРУПЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРOИЗВOДА И
ПРOПИСAНИХ OБJEКАТА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА
ДОНЕТИМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ.
Правно лице, односно предузетник из члана 56. став 1. је дужно да
води евиденцију о издатим биљним пасошима и да ту евиденцију чува пет година
ОБВЕЗНИК ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША ДУЖАН ДА ВОДИ
ЕВИДНЦИЈУ О ИЗДАТИМ БИЉНИМ ПАСОШИМА И ДА ТУ ЕВИДЕНЦИЈУ
ЧУВА ТРИ ГОДИНА.
Министар ближе прописује садржину, образац биљног пасоша по
врстама биља, биљних производа и прописаних објеката, начин издавања биљног
пасоша, као и садржину и начин вођења евиденције и образац евиденције.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ, ОБРАЗАЦ
БИЉНОГ ПАСОША ПО ВРСТАМА БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И
ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА, ПОСТУПАК И НАЧИН ИЗДАВАЊА БИЉНОГ
ПАСОША, ПОСЕБНЕ СЛУЧАЈЕВЕ ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША, КАО И
САДРЖИНУ И НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИЈЕ.
Издавање биљног пасоша
Члан 62.
Правно лице, односно предузетник из члана 56. став 1. може да изда
биљни пасош за сопствену производњу ако је уписано у Регистар.
Пружаоци услуга могу да издају биљни пасош правном лицу,
предузетнику, односно физичком лицу уписаном у Регистар.
Биљни пасош може да изда и фитосанитарни или шумарски
инспектор, ако на територији јединице локалне самоуправе где се обавља
производња, прерада, дорада, складиштење и промет нема пружаоца услуга који
има запослено лице са дозволом за издавање биљног пасоша.
Фитосанитарни инспектор може да изда биљни пасош и за онај део
биља, биљних производа и прописаних објеката, за које не постоји сумња да су
заражени, и ако не постоји ризик од ширења штетних организама уколико се
приликом фитосанитарног прегледа утврди да је део биља, биљних производа и
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прописаних објеката који се производе, прерађују, складиште, дорађују или
користе, заражени штетним организмима са Листе IА део I, Листе IА део II, Листе
IБ, Листе IIА део I, Листе IIА део II или Листе IIБ.
Члан 63.
Ако се пошиљка дели на више појединачних пошиљки или се више
појединачних пошиљки или њихових делова здружује у једну пошиљку, односно
ако се здравствено стање пошиљке промени, издаје се замена биљног пасоша за
нову пошиљку, на захтев правног лица, предузетника, односно физичког лица
уписаног у Регистар.
Aко се здравствено стање пошиљке из става 1. овог члана мења
фитосанитарни инспектор издаје замену биљног пасоша после извршеног
фитосанитарног прегледа.
АКО СЕ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ПОШИЉКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА МЕЊА ФИТОСАНИТАРНИ, ОДНОСНО ШУМАРСКИ ИНСПЕКТОР
НA ЗAХТEВ ОБВЕЗНИКА ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША ИЗДАЈЕ ЗАМЕНУ
БИЉНОГ ПАСОША ПОСЛЕ ИЗВРШЕНОГ ФИТОСАНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА.
Министар ближе прописује услове под којима се може издати
замена биљног пасоша и начин издавања замене биљног пасоша.
Обавезе лица уписаног у Регистар које се односе на издавање биљног пасоша
Члан 64.
Правно лице, предузетник, односно физичко лице уписано у
Регистар дужно је да:
1) обезбеди издавање биљног пасоша у складу са овим законом;
2) пријави фитосанитарном, инспектору да намерава да стави у
промет биље, биљне производе и прописане објекте у заштићено подручје;
3) чува документа везана за издавање биљног пасоша пет година;
4) пријави Министарству све промене које се односе на издавање
биљног пасоша;
5) користи биљни пасош у складу са овим законом.
Министар ближе прописује начин и рокове за пријављивање
промена, односно стављања у промет у заштићено подручје, као и начин употребе
биљног пасоша из става 1. овог члана.
ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ БИЉНОГ ПАСОША
Члан 64.
ОБВЕЗНИК ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША ДУЖАН ЈЕ ДА:
1) ОБЕЗБЕДИ ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША У СКЛАДУ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ;
2) ПРИЈАВИ ФИТОСАНИТАРНОМ ИНСПЕКТОРУ, ОДНОСНО
ШУМАРСКОМ ДА НАМЕРАВА ДА СТАВИ У ПРОМЕТ БИЉЕ, БИЉНЕ
ПРОИЗВОДЕ И ПРОПИСАНЕ ОБЈЕКТЕ У ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ;
3) ЧУВА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ
ПАСОША ТРИ ГОДИНА;
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4) ПРИЈАВИ МИНИСТАРСТВУ СВЕ ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ
ОДНОСЕ НА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША;
5) КОРИСТИ БИЉНИ ПАСОШ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
Члан 66.
Биље, биљни производи и прописани објекти подлежу при увозу
фитосанитарном прегледу на граничним прелазима.
Увоз, провоз и извоз биља, биљних производа и прописаних
објеката може се вршити преко граничних прелаза на којима постоји
организована фитосанитарна инспекција и који испуњавају хигијенско техничке и
радне услове.
Изузетно од става 1. овог члана, увоз одређеног биља, биљних
производа и прописаних објеката може се вршити и преко граничних прелаза на
којима није организована фитосанитарна инспекција, а који се за ту намену
решењем министра, привремено отварају.
Пошиљке које не подлежу фитосанитарном прегледу, а које су
упаковане у дрвени материјал, могу се увозити преко граничних прелаза, на
којима је организована царинска служба.
Министар одређује граничне прелазе из става 2. овог члана.
Министар ближе прописује хигијенско техничке, радне и друге
услове које морају да испуњавају гранични прелази из става 2. овог члана.
Члан 67.
Пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката са Листе
VБ део I и Листе VБ део II које се увозе, њихова амбалажа, као и превозно
средство којима се превозе подлежу царинском надзору и обавезном
фитосанитарном прегледу, извршеном у целини или на основу репрезентативног
узорка.
Пошиљка биља, биљних производа и прописаних објеката са Листе
VБ део I може се увозити ако:
1) није заражена штетним организмима са Листе IA дeo I, Листе IA
дeo II, Листе IIA део I и Листе IIA део II, ОДНОСНО РЕГУЛИСАНИМ
ШТЕТНИМ ОРГАНИЗМИМА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, КАО И
НОВИМ ШТЕТНИМ ОРГАНИЗМИМА КОЈИ НИСУ НА ЛИСТАМА
ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ, А ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ОПРАВДАНА
СУМЊА ДА МОГУ ПРЕДСТАВЉАТИ РИЗИК ПО ЗДРАВЉЕ БИЉА,
УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР И УПОЗОРЕЊА, ПРЕПОРУКЕ И МИШЉЕЊА
ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕЂУНАРОДНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
(ЕРРО, ЕFSA, IPPC);
2) има фитосертификат;
3) не садржи биље, биљне производе или прописане објекте са
Листе IIIA;
4) испуњава специфичне фитосанитарне услове са Листе IVA део I и
Листе IVA дeo II.
Пошиљка биља, биљних производа и прописаних објеката са Листе
VБ део I и Листе VБ дeo II може да се увози у заштићено подручје, ако:
1) није заражена штетним организмима са Листе IБ и Листе IIБ;
2) има фитосертификат;
3) не садржи биље, биљне производе или прописане објекте са
Листе IIIB;
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4) испуњава специфичне фитосанитарне услове са Листе IVБ.
Пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката који нису
наведени у Листи VБ део I и Листи VБ дeo II, а могу бити потенцијални домаћини
регулисаних штетних организама које се увозе, амбалажа у којој се увозе и ако је
неопходно возило којим се превозе, могу да се увозе ако се после фитосанитарног
прегледа извршеном у целини или на основу репрезентативног узорка утврди да
испуњавају услове из става 2. тач. 1), 3) и 4) овог члана.
Ако се за пошиљке које се увозе не може утврдити врста или род
билја, билјних производа и прописаних објеката или њихово порекло сматраће се
да се пошиљка налази на Листи VБ дeo I и Листи VБ дeo II.
Фитосанитарне мере земље извознице, посебно оне које се односе
на испуњавање специфичних фитосанитарних услова са Листе IVA дeo I, Листе
IVA дeo II и Листе IVБ при увозу, сматраће се истоветним фитосанитарним
мерама прописаним у Републици Србији ако земља извозница објективно докаже
да су засноване на научним доказима и да се њиховом применом постижу исти
резултати. Током фитосанитарног прегледа узимаће се у обзир специфичности у
погледу агрономских и еколошких услова земље извознице, односно прихватиће
се статус подручја без штетних организама, ако је оно признато у складу са
стандардима који су у скалду са Међународном конвенцијом о заштити биља.
Министар ближе прописује врсте биља, биљних производа и
прописаних објеката из става 4. овог члана
Списак биља, биљних производа и прописаних објеката из ст. 1, 3. и
4. овог члана Министарство доставља царинском органу.
Процена ризика и смањена учесталост прегледа
Члан 68.
Фитосанитарни преглед пошиљака биља, биљних производа и
прописаних објеката може се обављати са смањеном учесталошћу:
1) ако је на основу договора са надлежним органом за заштиту
здравља биља земље извознице фитосанитарни преглед већ обављен у земљи из
које се пошиљка увози, од стране надлежног органа земље увознице;
2) на основу процене ризика;
3) на основу споразума закљученим са земљом из које се пошиљка
увози, а који се заснива на истоветности фитосанитарних мера и поступања у
Републици Србији и земљи извозници, односно у земљи провоза TРАНЗИТА на
спречавању уношења, ширења и сузбијања штетних организама.
Министар прописује услове и начин вршења процене ризика из
става 1. тачка 2) овог члана и утврђује списак биља, биљних производа и
прописаних објеката за које се прегледи врше са смањеном учесталошћу.
Огледи, научноистраживачки рад и рад на клонској селекцији
Члан 69.
Фитосанитарном прегледу подлежу и штетни организми са Листе
IА део I, Листе IА део II, Листе IIА део I, Листе IIА део II, Листе IБ и Листе IIБ,
као и биље, биљни производи и прописани објекти са Листе IIIА, Листе IIIБ,
Листе IVА део I, Листе IVА део II, Листе VБ, Листе VА део I, Листе VА део II,
Листе VБ део I, Листе VБ део II и Листе VI, који се увозе за потребе огледа,
научноистраживачког рада и клонске селекције.
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Пошиљке из става 1. овог члана мора да прати фитосертификат, као
и одобрење за увоз које издаје Министарство.
ПОШИЉКУ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ
ОБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРА ДА ПРАТИ OДOБРEЊЕ ЗА
УВОЗ КOJE ИЗДAJE MИНИСТAРСТВO, КАО И ОДГОВАРАЈУЋИ
ФИТОСЕРТИФИКАТ, А ПОШИЉКУ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА МOРA ДA ПРAТИ ОДОБРЕЊЕ ЗА УНОШЕЊЕ ШТЕТНОГ
ОРГАНИЗМА.
Фитосертификат
Члан 71.
Биље, биљне производе и прописане објекте са Листе VБ део I и
Листе VБ део II мора да прати фитосертификат, односно фитосертификат за
реекспорт.
Пошиљке из става 1. овог члана које, после издавања
фитосертификата у земљи порекла буду претоварене, складиштене, препаковане
или подељене у некој другој земљи која није земља порекла, морају имати, поред
оригиналног фитосертификата, односно оверене копије фитосертификата и
фитосертификат за реекспорт, односно оверену копију фитосертификата, сваке
земље увознице.
Фитосертификат и фитосертификат за реекспорт мора бити издат у
складу са Међународном Конвенцијом за заштиту биља, мора да буде оригиналан,
издат за једног примаоца и оверен на прописан начин, обележен серијским бројем,
обавезно писан на српском језику и једном од језика који су службено прихваћени
у међународном промету.
Изузетно од става 3. овог члана, прихвата се и фитосертификат
издат у земљи извозници која није потписник Међународне конвенције за заштиту
биља, под условима које пропише министар.
Ако су испуњени прописани услови, прихвата се електронска форма
фитосертификата.
У изузетним случајевима може се прихватити и службено оверена
копија фитосертификата, под условима које пропише министар.
Ако су за биље, биљне производе и прописане објекте за које се
издаје фитосертификат прописани специфични фитосанитарни услови са Листе
IVА део I, Листе IVА део II и Листе IVБ надлежни орган земље порекла издаје
фитосертификат.
Када специфични фитосанитарни услови могу бити потврђени и ван
земље порекла, фитосертификат може издати земља извозница.
Фитосертификат и фитосертификат за реекспорт престају да важе
ако пошиљка за коју су издати није напустила територију земље у року од 14 дана
од дана издавања.
Министар ближе прописује садржај и образац фитосертификата и
фитосертификата за реекспорт, као и услове под којима се прихвата електронска
форма фитосертификата.
ОБРАЗАЦ ФИТОСЕРТИФИКАТА И ФИТОСЕРТИФИКАТА ЗА
РЕЕКСПОРТ ИЗРАЂУЈЕ И ШТАМПА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ЗАВОД ЗА
ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА ,,ТОПЧИДЕР”

30
Обавезе увозника
Члан 72.
Декларант дужан је да:
1) фитосанитарном инспектору најави приспеће пошиљке из члана
67. овог закона;
2) у прописаном року поднесе захтев за њен преглед;
3) омогући све потребне услове за обављање фитосанитарног
прегледа;
4) спроведе све наложене мере од стране фитосанитарног
инспектора.
Царински орган не може предузимати радње предвиђене правилима
одговарајућег царинског поступка, осим за пошиљке у провозу ТРАНЗИТУ, док
фитосанитарни инспектор не обави фитосанитарни преглед пошиљке и не
потврди њену здравствену исправност.
Ако пошиљка пристигне на гранични прелаз који није одређен за
вршење фитосанитарног прегледа, царински орган забраниће увоз и упутити
пошиљку на најближи прелаз на коме је организована фитосанитарна инспекција.
Уколико на гранични прелаз пристигне пошиљка биља, биљних
производа и прописаних објеката са Листе IIIА или Листе IIIБ, а увози се у
заштићено подручје, царински орган забраниће увоз такве пошиљке и обавестиће
надлежног фитосанитарног инспектора.
Преглед дрвеног материјала који се користи за паковање или као
помоћно средство у транспорту оних пошиљака које не подлежу фитосанитарном
прегледу, обавља царински орган, који утврђује да ли дрвни материјал испуњава
стандард ISPM 15.
Министар ближе прописује начин најављивања пошиљке, образац
захтева за преглед пошиљке, рок за његово подношење, као и услове које увозник
мора да обезбеди ради обављања фитосанитарног прегледа.
Члан 73.
Ако приликом обављања фитосанитарног прегледа пошиљке биља,
биљних производа и прописаних објеката посумља на присуство штетних
организама са Листе IA део I, Листе IA део II, Листе IБ, Листе IIA део I, Листе IIA
део II и Листе IIБ и чије присуство није могуће утврдити приликом прегледа на
граничном прегледу, фитосанитарни инспектор узима службени узорак и
доставља га референтној ОВЛАШЋЕНОЈ лабораторији на лабораторијску
анализу.
Ако на граничном прелазу не постоје услови за фитосанитарни
преглед пошиљке у складу са овим законом, а не постоји опасност од ширења
штетних организама који угрожавају здравље биља, фитосанитарни преглед
пошиљака може се обавити у одређеним местима унутар Републике Србије у
одредишној царинарници.
Пошиљку биља, биљних производа и прописаних објеката из ст. 1. и
2. овог члана, фитосанитарни инспектор решењем о превозу пропушта до
одредишне царинарнице, где је иста под царинским надзором до завршетка
прегледа.
Забрањено је свако премештање, дељење или узорковање пошиљке
из става 3. овог члана.
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Министар ближе прописује услове, начин и поступак вршења
фитосанитарног прегледа, начин узорковања и слања узорака, као и број и
величину узорака.
Одобрење или одбијање увоза
OДOБРEЊE УВOЗA
Члан 74.
Фитосанитарни инспектор ће после извршеног прегледа пошиљки
из члана 68. овог закона, односно после добијања резултата лабораторијске
анализе из члана 73. став 1. овог закона дозволити увоз пошиљке издавањем
решења о дозволи увоза или овером царинске документације, печатом четвртастог
облика, при чему ће оверити и фитосертификат или фитосертификат за реекспорт
печатом фитосанитарне инспекције са наведеним датумом уласка.
ФИТOСAНИТAРНИ
ИНСПEКТOР
ПOСЛE
ИЗВРШEНOГ
ФИТОСАНИТАРНОГ ПРEГЛEДA ПOШИЉКЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА
И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА ПРИ УВОЗУ, OДНOСНO ПOСЛE ДOБИJAЊA
РEЗУЛТAТA ЛAБOРAТOРИJСКE AНAЛИЗE, АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ
ИЗ ЧЛАНА 67. СТ. 2-4. ОВОГ ЗАКОНА, ДOЗВOЉАВА УВOЗ ПOШИЉКE
ИЗДAВAЊEМ РEШEЊA O ДOЗВOЛИ УВOЗA ИЛИ OВEРOМ ЦAРИНСКE
ДOКУМEНТAЦИJE, ПEЧAТOМ ЧEТВРТAСТOГ OБЛИКA, ПРИ ЧEМУ
OВEРАВА И КОПИЈУ ФИТOСEРТИФИКAТА ИЛИ ФИТOСEРТИФИКAТА ЗA
РEEКСПOРТ ПEЧAТOМ ФИТOСAНИТAРНE ИНСПEКЦИJE СA НAВEДEНИМ
ДAТУМOМ УЛAСКA.
Министар ближе прописује садржај и величину печата којим се
оверава царинска документација.
Замена биљног пасоша фитосертификатом
Члан 76.
По доношењу решења из члана 74. став 1. овог закона за биље,
биљне производе и прописане објекте са Листе VА део I и Листе VА део II,
фитосанитарни инспектор дозвољава промет пошиљке на територији Републике
Србије, са фитосертификатом који замењује биљни пасош.
ПО ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 74. СТАВ 1. ОВОГ
ЗАКОНА ЗА БИЉЕ, БИЉНЕ ПРОИЗВОДЕ И ПРОПИСАНЕ ОБЈЕКТЕ СА
ЛИСТЕ VА ДЕО I И ЛИСТЕ VА ДЕО II, ФИТОСАНИТАРНИ ИНСПЕКТОР
ДОЗВОЉАВА ПРОМЕТ ПОШИЉКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
А ПОШИЉКУ ПРАТИ ОВЕРЕНА КОПИЈА ФИТОСЕРТИФИКАТА КОЈА
ЗАМЕЊУЈЕ БИЉНИ ПАСОШ.
Ако се пошиљка из става 1. овог члана подели на више појединачних пошиљки
или се више појединачних пошиљки здружује у једну пошиљку, биљни пасош се
мора издати за сваку нову пошиљку.
Ако се у поступку из става 2. овог члана здравствено стање
пошиљке мења, биљни пасош се може издати само ако се изврши фитосанитарни
преглед.
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Извоз
Члан 78.
Ако држава увозница захтева фитосертификат за пошиљке биља,
биљних производа и прописаних објеката које се извозе, фитосанитарни
инспектор врши преглед пошиљке ради издавања фитосертификата.
AКO ДРЖAВA УВOЗНИЦA ЗAХТEВA ФИТOСEРТИФИКAТ ЗA
ПOШИЉКE БИЉA, БИЉНИХ ПРOИЗВOДA И ПРOПИСAНИХ OБJEКAТA
КOJE СE ИЗВOЗE, ВРШИ СЕ ПРЕГЛЕД ПОШИЉКЕ РAДИ ИЗДAВAЊA
ФИТOСEРТИФИКAТA.
ПРЕГЛЕД ПОШИЉКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА РАДИ
ИЗДАВАЊА ФИТOСEРТИФИКAТA ВРШИ ФИТOСAНИТAРНИ ИНСПEКТOР,
ОДНОСНО СТРУЧНО ЛИЦЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ СТУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА
ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА.
Када се пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката
складиште, препакују или деле на територији Републике Србије, а држава
увозница захтева фитосертификат, фитосанитарни инспектор ће извршити
преглед пошиљке ради издавања фитосертификата за реекспорт.
ПРЕГЛЕД ДРВЕНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА
ПАКОВАЊЕ ИЛИ КАО ПОМОЋНО СРЕДСТВО У ТРАНСПОРТУ (ДМП)
ОНИХ ПОШИЉАКА КОЈЕ НЕ ПОДЛЕЖУ ФИТОСАНИТАРНОМ ПРЕГЛЕДУ,
ОБАВЉА ЦАРИНСКИ ОРГАН, КОЈИ УТВРЂУЈЕ ДА ЛИ ДРВНИ МАТЕРИЈАЛ
ИСПУЊАВА СТАНДАРД ISPM 15.
Обавезе извозника
Члан 79.
Захтев за издавање фитосертификата извозник је дужан да поднесе
Министарству најмање 24 сата пре утовара.
Захтев за издавање фитосертификата нарочито садржи:
1) податке о подносиоцу захтева: назив правног лица, односно
предузетника, седиште или име и презиме физичког лица и адресу;
2) податке о пошиљци.
Извозник је дужан да обезбеди увид у сву расположиву
документацију, као и да обезбеди све потребне услове за вршење фитосанитарног
прегледа.
Фитосанитарном прегледу подлежу биље, биљни производи,
прописани објекти, амбалажа, превозно средство, а према потреби, ако то држава
увозница захтева и складиште, земљиште и место производње са којег биље,
биљни производи и прописани објекти потичу.
Aко се фитосанитарним прегледом прегледом из става 4. овог члана
утврди да нису испуњени специфични фитосанитарни услови земље увознице,
фитосанитарни инспектор, ће наредити мере, ради испуњења специфичних
фитосанитарних услова или одбити издавање фитосертификата.
АКО СЕ ПРЕГЛЕДОМ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА УТВРДИ ДА
НИСУ ИСПУЊЕНИ СПЕЦИФИЧНИ ФИТОСАНИТАРНИ УСЛОВИ ЗЕМЉЕ
УВОЗНИЦЕ, ФИТОСАНИТАРНИ ИНСПЕКТОР, ОДНОСНО СТРУЧНО ЛИЦЕ
ИЗ ЧЛАНА 78. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА НАЛОЖИЋЕ МЕРЕ, РАДИ
ИСПУЊЕЊА СПЕЦИФИЧНИХ ФИТОСАНИТАРНИХ УСЛОВА ИЛИ ОДБИТИ
ИЗДАВАЊЕ ФИТОСЕРТИФИКАТА.

33
Министар ближе прописује начин, место и поступак вршења
фитосанитарног прегледа из става 4. овог члана, као и образац и садржај захтева
за издавање фитосертификата.
Провоз ТРАНЗИТ
Члан 80.
Пошиљка биља, биљних производа и прописаних објеката из члана
67. овог закона која је у провозу ТРАНЗИТУ не подлеже фитосанитарном
прегледу.
Ако пошиљка из става 1. овог члана није пакована на начин којим се
спречава ширење штетних организама, или ако се из било ког разлога истовара,
дели, комбинује са другим пошиљкама или препакује, на територији Републике
Србије, царински орган дужан је да пријави пошиљку за преглед надлежном
фитосанитарном инспектору.
Министар прописује начин поступања са пошиљкама у провозу
ТРАНЗИТУ из става 2. овог члана, као и начин вршења фитосанитарног прегледа.
Трошкови при увозу, извозу и провозу ТРАНЗИТУ
Члан 81.
Трошкове настале због примене фитосанитарних мера при увозу,
извозу и провозу ТРАНЗИТУ пошиљака биља, биљних производа и прописаних
објеката плаћа увозник или извозник.
Члан 88.
Правна лица, предузетници и физичка лица плаћају накнаду за:
1) извршене фитосанитарне прегледе пошиљки приликом увоза;
2) извршене фитосанитарне прегледе пошиљки у међународном
промету и издавање фитосертификата и фитосертификата за реекспорт;
3) извршене фитосанитарне прегледе биља, биљних производа и
прописаних објеката у производњи и промету и издавање биљног пасоша;
4) извршене фитосанитарне прегледе објеката ради уписа у Регистар
пружалаца услуга;
5) лабораторијске анализе и тестирање узорака узетих за
утврђивање присуства штетних организама у случају када је резултат анализе или
тестирања за то правно лице, предузетника или физичко лице неповољан, осим
када је то овим законом друкчије прописано;
6) извршене фитосанитарне прегледе семена, расада и садног
материјала воћака, винове лозе и хмеља на присуство штетних организама, као и
лабораторијске анализе и тестирање истих;
7) извршени фитосанитарни преглед за издавање замене биљног
пасоша;
8) издавање решења о испуњености фитосанитарних услова
прописаних овим законом.
ПРAВНА ЛИЦА, ПРEДУЗEТНИК И ФИЗИЧКА ЛИЦА ПЛAЋAЈУ
ТAКСУ ЗA:
1) ИЗВРШEН ФИТOСAНИТAРНИ ПРEГЛEД ПOШИЉКЕ БИЉA,
БИЉНИХ ПРOИЗВOДA И ПРOПИСAНИХ OБJEКAТA ПРИЛИКOМ УВOЗA;
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2) ИЗВРШEН ФИТOСAНИТAРНИ ПРEГЛEД ПOШИЉКЕ БИЉA,
БИЉНИХ ПРOИЗВOДA И ПРOПИСAНИХ OБJEКAТA НАМЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ;
3)ИЗВРШEН ФИТOСAНИТAРНИ ПРEГЛEД ПOШИЉКЕ БИЉA,
БИЉНИХ ПРOИЗВOДA И ПРOПИСAНИХ OБJEКAТA НАМЕЊЕНИХ
РЕЕКСПОРТУ;
4) ИЗДAВAЊE ФИТOСEРТИФИКAТA;
5) ИЗДАВАЊЕ ФИТOСEРТИФИКAТA ЗA РEEКСПOРТ;
6) ЗА ТРОШКОВЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА УСЕВА И
ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕМЕНА, РАСАДА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА;
7) ИЗВРШEН ФИТOСAНИТAРНИ ПРEГЛEД БИЉA, БИЉНИХ
ПРOИЗВOДA И ПРOПИСAНИХ OБJEКAТA У ПРOИЗВOДЊИ, ДОРАДИ,
ПРЕРАДИ, СКЛАДИШТЕЊУ И ПРOМEТУ РАДИ ИЗДAВAЊА БИЉНOГ
ПAСOШA;
8) ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША;
9) ДОЗВОЛУ ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША;
10) ИЗВРШEНE ФИТOСAНИТAРНE ПРEГЛEДE РAДИ УПИСA У
РEГИСТAР ПРУЖAЛAЦA УСЛУГA;
11) КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ ISPM 15;
12) ИЗВРШEНE ФИТOСAНИТAРНE ПРEГЛEДE РAДИ УПИСA У
ФИТОРЕГИСТАР;
13) ОБУКУ У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША И
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ
ПАСОША
Средства остварена од накнада из става 1. овог члана приход су
буџета Републике Србије и користе се за спровођење мера заштите здравља биља.
СРЕДСТВА ОСАТВАРЕНА ОД ТАКСИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА СУ ПРИХОД БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Висину накнада ТАКСА из става 1. овог члана утврђује Влада.
Трошкови спровођења фитосанитарних мера код држаоца биља
падају на њихов терет, осим када је то овим законом друкчије прописано.
Члан 89.
Трошкове управног поступка сноси подносилац захтева, и то за:
1) издавање решења за упис у Регистар пружалаца услуга;
2) захтев за доставу података из области здравља биља;
3) издавање одобрења за увоз пошиљке.
Средства из става 1. овог члана подносилац захтева уплаћује на
одговарајући рачун за уплату јавих прихода буџета Републике Србије.
Висина трошкова утврђује се у складу са прописима о накнадама
трошкова у управном поступку.
ЧЛАН 89.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПЛАЋА АДМИНИСТРАТИВНУ
ТАКСУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ ПРОПИСУЈУ
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И ТО ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА:
1) ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦA УСЛУГА;
2) ЗА УПИС У ФИТОРЕГИСТАР;
3) О ОДОБРЕЊУ ЗА УВОЗ ОДНОСНО УНОШЕЊЕ ПОШИЉКИ
ЗА ПОТРЕБЕ ОГЛЕДА, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА И РАДА НА
КЛОНСКОЈ СЕЛЕКЦИЈИ.
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Члан 90.
Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа
донетих на основу овог закона Министарство врши преко фитосанитарних
инспектора.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и
прописа донетих на основу њега, који се односе на штетне организме шумског
биља који нису наведени у листама из члана 34. овог закона Министарство врши
преко шумарских инспектора.
Послове фитосанитарног инспектора може да обавља дипломирани
инжењер пољопривреде, смер заштите биља, воћарско-виноградарски, ратарски
или општи са најмање три године радног искуства и положеним државним
стручним испитом.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ШУМСКО БИЉЕ, ШУМСКЕ РАСАДНИКЕ И
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, ОСИМ ШУМСКОГ БИЉА И ШУМСКОГ
РЕПРОДУКЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ УВОЗИ, ИЗВОЗИ ИЛИ ЈЕ У
ТРАНЗИТУ, ВРШИ МИНИСТАРСТВО ПРЕКО ШУМАРСКИХ ИНСПЕКТОРА,
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
ПОСЛОВЕ ФИТОСАНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА МОЖЕ ДА
ОБАВЉА ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ИЗ НАУЧНЕ
ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ - ОДСЕК ЗАШТИТА БИЉА ИЛИ ОДСЕК
РАТАРСКИ ИЛИ ОДСЕК ВОЋАРСКО-ВИНОГРАДАРСКИ ИЛИ ОДСЕК
ОПШТИ ИЛИ АГРОЕКОНОМСКИ ОДСЕК НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ
СТУДИЈАМА У ОБИМУ ОД НАЈМАЊЕ 240 ЕСПБ БОДОВА, МАСТЕР
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ
СТУДИЈАМА,
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ
СТРУКОВНИМ
СТУДИЈАМА,
ОДНОСНО НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ
ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА НА
ФАКУЛТЕТУ, РАДНО ИСКУСТВО У СТРУЦИ ОД НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ И
ПОЛОЖЕН ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ.
Права и дужности фитосанитарнг и шумарског инспектора
Члан 92.
У вршењу послова инспекцијског надзора, фитосанитарни
инспектор има право и дужност да:
1) контролише да ли држалац биља испуњава обавезе из члана 10.
овог закона;
2) проверава да ли су произвођачи, прерађивачи, дорађивачи,
складиштари, увозници и прометници прописаних врста биља и биљних
производа и прописаних објеката уписани у Регистар ФИТОРЕГИСТАР;
3) контролише испуњеност услова из члана 12. став 2. тач. 4) и 5)
овог закона;
4) контролише да ли правно лице, предузетник, односно физичко
лице ОБВЕЗНИК ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША испуњава обавезе из члана
14. овог закона;
5) контролише испуњавање уговорних обавеза додељених путем
јавног конкурса;
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5) КОНТРОЛИШЕ ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ
ПОВЕРЕНИХ
ПОСЛОВА,
ОДНОСНО
УГОВОРНИХ
ОБАВАВЕЗА
ДОДЕЉЕНИХ ПУТЕМ КОНКУРСА;
6) контролише да ли је пружалац услуга уписан у Регистар
пружалаца услуга;
7) контролише испуњеност услова из члана 22. став 2. овог закона;
8) контролише вођење евиденције, начин вођења евиденције,као и
достављање извештаја о извршеним услугама у складу са чланом 25. ст. 1. и 2.
овог закона;
8) КОНТРОЛИШЕ НАЧИН И ПОСТУПАК ВРШЕЊА
ТОПЛОТНОГ ТРЕТИРАЊА И ОЗНАЧАВАЊА ДМП, КАО И НАЧИН ВОЂЕЊА
ЕВИДЕНЦИЈЕ И САДРЖИНУ ЕВИДЕНЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25.
ОВОГ ЗАКОНА;
9) контролише да ли пружалац услуга чува доказе о извршеним
услугама пет година;
10) контролише спровођење Програма мера и посебних програма
заштите здравља биља;
11) узима службени узорак биља, биљних производа и прописаних
објеката без накнаде њихове вредности, у складу са одредбама овог закона;
12) контролише извршење наложених мера у случају појаве
штетних организама, као и спречавање контакта зараженог биља, биљних
производа и прописаних објеката на које се зараза може пренети;
13) врши посебан надзор над штетним организмима, у складу са
Програмом мера;
14) контролише испуњеност услова за уношење штетних
организама, односно увоз биља, биљних производа и прописаних објеката за
потребе огледа, истраживачки рад или рад на клонској селекцији;
15) контролише производњу, дораду, прераду, складиштење и
промет биља, биљних производа и прописаних објеката;
16) контролише да ли биље, биљне производе и прописане објекте
са Листе VА део I и Листе VА део II прати у промету биљни пасош, односно семе
са Листе IVА део I и Листе IVА део II етикета из члана 61. став 2 овог закона;
17) врши фитосанитарни, као и повремени фитосанитарни преглед
биља, биљних производа и прописаних објеката на месту где се оно производи,
премешта, прерађује, дорађује, складишти, продаје, као и код купаца биља,
биљних производа и прописаних објеката;
18) контролише испуњеност услова за издавање биљног пасоша;
19) контролише вођење евиденције о издатим биљним пасошима,
као и чување те евиденције;
20) контролише начин издавања биљног пасоша;
21) изда биљни пасош у складу са чланом 62. ст. 3. и 4. ЧЛАНОМ
61. СТАВ 4. И ЧЛАНОМ 63. СТАВ 2. овог закона;
22) контролише извршење обавеза правног лица, предузетника
односно физичког лица уписаног у Регистар у вези са издавањем биљног пасоша,
у складу са одредбама члана 64. овог закона;
22) КОНТРОЛИШЕ ДА ЛИ ОБВЕЗНИК ИЗДАВАЊА БИЉНОГ
ПАСОША ИСПУЊАВА ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 64. ОВОГ ЗАКОНА;
23) контролише да ли правно лице, предузетник, односно физичко
лице за купљено биље, биљне производе и прописане објекте чува биљни пасош
годину дана;
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24) врши фитосанитарни преглед биља, биљних производа и
прописаних објеката са Листе VБ део I и Листе VБ део II, као и пошиљака биља,
биљних производа и прописаних објеката који нису наведени на Листи VБ део I и
Листи VБ део II, а могу бити потенцијални домаћини регулисаних штетних
организама, на граничном прелазу;
25) врши фитосанитарни преглед штетних организама и биља,
биљних производа и прописаних објеката из члана 69. овог закона;
26) контролише да ли се биље, биљни производи и прописани
објекти увезени у складу са одредбама члана 70. став 3. овог закона користе у
месту пребивалишта физичког лица које их је увезло;
27) издаје фитосертификат и фитосертификат за реекспорт;
28) контролише извршење обавеза увозника, односно царинског
агента из члана 72. став 1. овог закона;
29) контролише међународна уверења и друга документа која прате
пошиљку при увозу;
30) контролише испуњеност услова за добијање дозволе за узгајање,
уношење и коришћење организама аутохтоних и интродукованих врста;
31) врши контролу увоза, гајења и коришћења организама
намењених биолошкој заштити биља;
32) контролише чување документације у складу са овим законом;
33) обрачунава накнаде ТАКСЕ за извршене фитосанитарне
прегледе пошиљке у производњи и промету;
34) контролише извршавање мера по овом закону.
У вршењу послова инспекцијског надзора, шумарски инспектор има
право и дужност да:
1) контролише производњу, промет и коришћење шумског биља,
биљних производа и прописаних објеката на присуство штетних организама који
нису наведени у листама из члана 34. овог закона;
2) врши фитосанитарни, као и повремени фитосанитарни преглед
шумског биља, биљних производа и прописаних објеката на присуство штетних
организама који нису наведени у листама из члана 34. овог закона, на месту где се
оно производи, дорађује, прерађује, складишти и продаје, као и код купаца
шумског биља, биљних производа и прописаних објеката;
3) узима службени узорак шумског биља, биљних производа и
прописаних објеката на присуство штетних организама који нису наведени у
листама из члана 34. овог закона, без накнаде њихове вредности, у складу са
одредбама овог закона;
4) контролише извршење наложених мера у случају појаве штетних
организама, који нису наведени у листама из члана 34. овог закона, као и
спречавање контакта зараженог шумског биља, биљних производа и прописаних
објеката на које се зараза може пренети;
5) изда биљни пасош, у складу са чланом 62. став 3. ЧЛАНОМ 61.
СТАВ 4. ЧЛАНОМ 63. СТАВ 2. овог закона;
6) контролише спровођење посебних програма заштите здравља
биља у области шумарства који се доносе за штетне организме који нису наведени
у листама из члана 34. овог закона.
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Мере које налаже фитосанитарни и шумарски инспектор
Члан 93.
У вршењу послова из члана 92. став 1. овог закона фитосанитарни
инспектор може да:
1) забрани уношење штетних организама са листи прописаних овим
законом и регулисаних штетних организама;
1А) ЗАБРАНИ УНОШЕЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 40. СТ. 5 И 6. И ЧЛАНОМ 67. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА;
2) забрани увоз и промет биља, биљних производа и прописаних
објеката који не испуњавају услове прописане овим законом;
3) привремено забрани гајење биљних врста на месту производње
који су потенцијални домаћини штетних организама;
4) нареди фитосанитарне мере у складу са међународним
смерницама и препорукама на биљу, биљним производима и прописаним
објектима, у производњи, доради, промету, преради, складиштењу, увозу и
извозу, у случају сумње да су заражени штетним организмима;
5) нареди промену намене за биље, биљне производе и прописане
објекте ако утврди да тим поступком неће доћи до ширења штетних организама;
6) нареди уништавање биља, биљних производа и прописаних
објеката у производњи, доради, преради, складиштењу и промету и када постоји
ризик од ширења штетних организама или када нису испуњени услови прописани
овим законом;
7) нареди уништавање пошиљке биља, биљних производа и
прописаних објеката при увозу када постоји ризик од ширења штетних
организама или када нису испуњени услови прописани овим законом;
8) нареди забрану премештања, дељења и узорковања пошиљке
биља, биљних производа и прописаних објеката до завршетка фитосанитарног
прегледа;
9) привремено забрани производњу, прераду или промет у целости
и делимично, све док се не утврди да више не постоји опасност од ширења
штетних организама;
10) забрани издавање биљног пасоша у случајевима када нису
испуњени услови за његово издавање;
11) нареди мере за отклањање утврђених неправилности када у
поступку надзора утврди да пропис о здрављу биља није примењен или је
неправилно примењен;
12) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за
привредни преступ и кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона и
прописа донетих на основу њега;
13) нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим
законом.
У вршењу послова из члана 92. став 2. овог закона шумарски
инспектор може да:
1) привремено забрани производњу, прераду или промет у целости
и делимично, шумског биља, биљних производа и прописаних објеката све док не
утврди да више не постоји опасност од ширења штетних организама који нису
наведени у листама из члана 34. овог закона;
2) наложи мере у случају појаве штетних организама који нису
наведени у листама из члана 34. овог закона;
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3) подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за
привредни преступ због повреде одредаба овог закона и прописа донетих на
основу њега;
4) нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим
законом.
Мере из става 1. тач. од 1) до 11) и тачка 13) и става 2. тач. 1), 2) и 4)
овог члана налажу се решењем фитосанитарног, односно шумарског инспектора.
Привредни преступ
Члан 96.
Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за
привредни преступ правно лице ако:
1) се бави производњом, прерадом, дорадом, увозом, складиштењем
и прометом биља, биљних производа и прописаних објеката наведених у Листи
VA део I, Листи VA део II, Листи VБ део I и Листи VБ део II, а није уписано у
Регистар ФИТОРЕГИСТАР (члан 11. став 1);
2) се бави производњом, прерадом, дорадом, увозом, складиштењем
и прометом одређених врста биља, биљних производа и других прописаних
објеката који се не налазе на Листи VA део I и Листи VA део II, а није уписано у
Регистар ФИТОРЕГИСТАР (члан 11. став 2);
3) се у обављању послова од јавног интереса не усагласи са
јединственим методама, критеријумима и смерницама Дирекције за националне
референтне лабораторије (члан 20. став 2);
4) пружа услуге у области заштите здравља биља, а није уписано у
Регистар пружалаца услуга (члан 22. став 1);
5) пружање услуга из члана 21. став 1. тачка 1) овог закона није
усагласило са јединственим методама, критеријумима и смерницама Дирекције за
националне референтне лабораторије (члан 22. став 3);
6) пружа услуге из области заштите биља на подручју које није
пријавило, као подручје на којем пружа услуге из области заштите здравља биља,
односно пружа их у већем обиму од одређеног или пружа врсту услуга за коју
није уписано (члан 23. став 1. тачка 4);
7) неовлашћено даје или објављује податке о првој појави штетних
организама наведених у Листи IA део I, Листи IA део II, Листи IIА део I и Листи
IIА део II (члан 42. став 1);
8) врши унос штетних организама са Листе IА део I, Листе IА део II,
Листе IIА део I, Листе IIА део II, Листе IБ и Листе IIБ, односно увоз биља,
биљних производа и прописаних објеката са Листе IIIА, Листе IIIБ, Листе IVА део
I, Листе IVА део II и Листе IVБ, супротно одредбама члана 49. став 1. овог закона;
9) ван одређених граничних прелаза и без фитосанитарног прегледа
увезе, провезе или извезе пошиљке биља, биљних производа и прописаних
објеката (члан 66. ст. 1. и 2);
10) врши увоз пошиљке биља, биљних производа и прописаних
објеката са Листе VБ део I и Листе VБ део II, односно пошиљке биља, биљних
производа и прописаних објеката који нису наведени у Листи VБ део I и Листи VБ
део II, супротно одредбама члана 67. овог закона;
11) врши увоз штетних организама са Листе IА део I, Листе IА део
II, Листе IIА део I, Листе IIА део II, Листе IБ и Листе IIБ, односно биља, биљних
производа и прописаних објеката са Листе IIIА, Листе IIIБ, Листе IVА део I, Листе
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IVА део II, Листе VБ, Листе VА део I, Листе VА део II, Листе VБ део I, Листе VБ
део II и Листе VI за потребе огледа, научноистраживачког рада и клонске
селекције, без извршеног фитосанитарног прегледа, фитосертификата, као и без
одобрења за увоз (члан 69);
12) врши премештање, дељење или узорковање пошиљке биља,
биљних производа и прописаних објеката за коју је решењем о превозу одређен
царински надзор до завршетка прегледа (члан 73. став 4);
13) уноси, узгаја или користи организме аутохтоних и
интродукованих врста који су наведени у листама, а за то нема дозволу, односно
не испуњава прописане услове у погледу објеката, опреме и стручне
оспособљености (члан 82. ст. 2. и 4);
14) унесе, узгаја или користи организме интродукованих врста који
нису наведени у листама и те врсте не користи за експерименталне, истраживачке
и развојне сврхе за потребе биолошке заштите биља (члан 82. став 3);
15) не поступи по решењу инспектора, у складу са овим законом.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у правном лицу.
За радње из става 1. овог члана, поред новчане казне, може се
изрећи и заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном
делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене
дужности, у трајању од шест месеци до седам година.
Прекршај правног лица
Члан 97.
Новчаном казном од 150.000 до 1.000.000 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:
1) не предузме радње из члана 10. став 1. тач. 2), 4), 5) и 7) овог
закона;
2) не пријави Министарству промену података, односно не пријави
их у року од 15 дана У РОКУ ОД 30 ДАНА (члан 12. став 6. ЧЛАН 12. СТАВ 7 и
члан 23. став 2);
3) не врши, односно на прописан начин не врши обавезе из члана
14. став 1. овог закона;
4) не води евиденцију о извршеним услугама или не доставља
извештаје Министарству на прописан начин и у прописаном року (члан 25. ст. 1. и
2);
4) НЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА (ЧЛАН
25. СТАВ 1) ОВОГ ЗАКОНА;
5) не чува доказе о извршеним услугама пет година у складу са
чланом 25. став 3. СТАВ 2.овог закона;
6) не спроведе наложене мере од стране фитосанитарног
инспектора, односно не спречи контакт зараженог биља другим биљем, биљним
производима и другим прописаним објектима на које се зараза може пренети
(члан 39. став 2);
7) не спроведе наложене мере од стране фитосанитарног инспектора
у посебно регулисаном подручју (члан 43. став 4);
8) поступи супротно одредбама из члана 46. став 3. овог закона;
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9) увози или врши промет биља, биљних производа и прописаних
објеката са Листе IVА део I и Листе IVА део II које не испуњава специфичне
фитосанитарне услове (члан 48. став 1);
10) увози или врши промет биља, биљних производа и прописаних
објеката са Листе IVБ које не испуњава специфичне фитосанитарне услове у
заштићено подручје (члан 48. став 2);
11) стави у промет биље, биљне производе и прописане објекте са
Листе VА део I и семе са Листе IVА део I и Листе IVА део II супротно одредбама
члана 52. овог закона;
12) биље, биљне производе и прописане објекте са Листе VА део II
и семе са Листе IVА део I и Листе IVА део II стави у промет у заштићеном
подручју и унутар тог подручја супротно одредби члана 53. став 1. овог закона;
13) не спроведе наложене мере од стране фитосанитарног
инспектора (члан 55. став 2);
14) изда биљни пасош, а нема запослено лице које има дозволу за
издавање биљног пасоша (члан 56. став 1);
14) ИЗДА БИЉНИ ПАСОШ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЧЛAНА
56. ОВОГ ЗАКОНА;
15) не води евиденцију о издатим биљним пасошима, односно ту
евиденцију не чува пет година (члан 61. став 3) ТРИ ГОДИНЕ ( ЧЛАН 61. СТАВ
5);
16) изда биљни пасош супротно одредби члана 62. став 1. овог
закона;
17) изда замену биљног пасоша, а није извршен фитосанитарни
преглед пошиљке чије се здравствено стање променило (члан 63);
18) поступи супротно одредбама члана 64. став 1. овог закона;
19) за купљено биље, биљне производе и прописане објекте за које
се издаје биљни пасош исти не чува годину дана (члан 65);
20) поступи супротно одредби члана 72. став 1. овог закона;
21) изда биљни пасош за биље, биљне производе и прописане
објекте са Листе VА део I и Листе VА део II за пошиљке чије је здравствено стање
промењено, а није извршен фитосанитарни преглед (члан 76. став 3);
22) не обезбеди увид у сву расположиву документацију, као и ако не
обезбеди све потребне услове за вршење фитосанитарног прегледа (члан 79. став
3).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
10.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу.
Прекршај предузетника
Члан 98.
Новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара казниће се за
прекршај предузетник ако учини радње из члана 96. став 1. тач. 1), 2), 4), 6), 7), 9),
10) и 15) и члана 97. став 1. тач. 8), 9), 10) , 14) и 16) овог закона И 14) ОВОГ
ЗАКОНА.
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Прекршај физичког лица
Члан 100.
Новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако се бави производњом и прометом биља, биљних производа и
прописаних објеката из члана 11. ст. 1. и 2 СТАВ 2, а није уписано у Регистар
ФИТОРЕГИСТАР (члан 11. став 4).
Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај
физичко лице ако учини радње из члана 96. став 1. тач. 9) и 15) и члана 97. став 1.
тач. 9), 10), 11) и 12) овог закона.
Члан 101.
Новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1) не пријави Министарству промену података, односно не пријави
их у року од 15 дана (члан 12. став 6);
1) НЕ ПРИЈАВИ МИНИСТАРСТВУ ПРОМЕНУ ПОДАТАКА У
РОКУ ОД 30 ДАНА (ЧЛАН 12. СТАВ 7) ОВОГ ЗАКОНА;
2) је извршило увоз биља, биљних производа и прописаних објеката
у складу са чланом 70. став 3. овог закона, а то биље, биљне производе и
прописане објекте не користи у месту пребивалишта.
Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај
физичко лице ако учини радње из члана 97. став 1. тач. 1), 3), 6), 7), 8), 13), 18),
19) и 22) овог закона.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 50
У ЧЛАНУ 5. СТАВ 1, У НАЗИВУ ГЛАВЕ III, ЧЛАНУ 11. СТAВ 1.
У ЗАГРАДИ И СТАВУ 2, ЧЛАНУ 12. СТ. 1. 2. И 4, У НАЗИВУ ЧЛАНА 13. И У
ЧЛАНУ 13. СТ. 1, 2. И 3, У НАЗИВУ ЧЛАНА 14. И У ЧЛАНУ 14. СТАВ 1, У
НАЗИВУ ЧЛАНА 15. И У УВОДНОЈ РЕЧЕНИЦИ ЧЛАНА 15. СТАВ 1. И У
ТАЧКИ 1) И СТАВУ 2, ЧЛАНУ 92. СТАВ 1. ТАЧКА 2), ЧЛАНУ 96. СТАВ 1.
ТАЧ. 1) И 2) И У ЧЛАНУ 100. СТАВ 1. РЕЧ: „РЕГИСТАР” У OДРЕЂЕНОМ
ПАДЕЖУ ЗАМЕЊУЈЕ СЕ РЕЧЈУ: „ФИТОРЕГИСТАР” У ОДГОВАРАЈУЋЕМ
ПАДЕЖУ.
У НАЗИВУ ЧЛАНА 50. И У ЧЛАНУ 50, ЧЛАНУ 68. СТАВ 1.
ТАЧКА 3), ЧЛАНУ 72. СТАВ 2, У НАЗИВУ ЧЛАНА 80. И ЧЛАНУ 80. СТ.1. И 3,
У НАЗИВУ ЧЛАНА 81. И ЧЛАНУ 81. РЕЧ: „ПРОВОЗ” У OДРЕЂЕНОМ
ПАДЕЖУ ЗАМЕЊУЈЕ СЕ РЕЧЈУ: „ТРАНЗИТ” У ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПАДЕЖУ.
ЧЛАН 51.
ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ У
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА ДУЖНИ СУ ДА УСКЛАДЕ СВОЈЕ
ПОСЛОВАЊЕ И РАД СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА НАЈКАСНИЈЕ, У
РОКУ ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.
ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦA КОЈЕ ЈЕ
УПИСАНО У РЕГИСТАР У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ЗДРАВЉУ БИЉА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 41/09) ДАНОМ СТУПАЊЕ НА СНАГУ
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ОВОГ ЗАКОНА ПОСТАЈУ УПИСАНИ У ФИТОРЕГИСТАР У СКЛАДУ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ.
ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ
ОВОГ ЗАКОНА УТВРЂЕНО ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ДИЈАГНОСТИКЕ ШТЕТНИХ
ОРГАНИЗИМА И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА НАСТАВЉА ДА ОБАВЉА ТЕ
ПОСЛОВЕ ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ОВЛАШЋИВАЊУ, ОДНОСНО
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРАВНОГ ЛИЦА, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛ. 17
И 17А) ОВОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 52.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.

4827017.0140.61/2
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
1) Који проблем се решава законом?
Законом о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09)
пропуштено је да се дефинишу сви субјекти у области здравља биља који чине
фитосанитарни систем Републике Србије.
У циљу што успешније реализације задатака у области здравља
биља ближе се дефинишу субјекти у области здравља биља, обавезе и
одговорности наведених субјеката као и услови и начин поверавања послова.
Утврђују се послови Националне референтне фитосанитарне лабораторије и
начин обављања тих послова као и послови субјеката који обављају послове од
јавног интереса у области здравља биља и начин обављања тих послова.
Законом о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09) је
такође пропуштено да се ближе дефинишу послови у области шумарства, субјекти
који их спроводе као и надлежности шумарског инспектора када су у питању
штетни организми утврђени Листама донетим у складу са законом.
Доношењем овог zакона системски се решавају проблеми, у циљу
што успешније реализације задатака у области здравља биља, као што су јасно
дефинисање субјеката у области здравља биља укључујући и област шумарства,
послова, обавеза и одговорности као и услови за поверавање послов.
Такође неколико важних правних основа за доношење подзаконских
аката није прописано Законом о здрављу биља („Службени гласник РС”, број
41/09). Овим законом се прописује правни основ за имплементацију неких врло
важних међународних стандарда као што је дрвни материјал за паковање (ДМП),
који су били непотпуно регулисани посебном уредбом, услед непостојања
правног основа у важећем Закону о здрављу биља. Имплементација овог
међународног стандарда обезбеђује услове за међународни промет свих роба које
су паковане у дрвне палете и морају имати одговарајућу ознаку која потврђује да
су палете биле подвргнуте одговарајућем топлотном или хемијском третману на
одређеној температури одређено време као гарант фитосанитарне безбедности
односно одсуства штетних организама.Међународни стандард је често под
ревизијом и подлеже изменама и допунама што је немогуће са постојећим
правним оквиром тј. Уредбом, већ је потребно прописати правни основ за
правилник, који је могуће усклађивати са стандардом кад год је то потребно.
Овим законом се прописује правни основ за обавезне здравствене
прегледе семена, расада и садног материјала као један од најбитнијих сегмената
заштите здравља биља, што је такође било пропуштено Законом о здрављу биља
(„Службени гласник РС”, број 41/09). У примени је стари правилник донет на
основу Закона о заштити биља, који није укинут али га није могуће ревидирати у
складу са новим ризицима и међународним стандардима, када је у питању
фитосанитарни статус ове високо ризичне групе биља.
Овим законом се прописује правни основ за доношење мера за
спречавање уношења штетних организама као и услови за одређена изузећа од
забрана као и изузећа за потребе огледа и научно истраживачки рад, што је било
пропуштено да се реши Законом о здрављу биља („Службени гласник РС”, број
41/09).
Законом се прописује штампање обрасца фитосертификата са
одређеним нивоом заштите од стране Завода за израду новчаница и кованог новца
„Топчидер“ чиме се постиже поуздано штампање образаца.
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2) Који циљеви треба да се постигну доношењем закона
Спречавање уношења и ширења штетних организама је од
стратешког значаја за Републику Србију. Велики број штетних организама може
да угрози, а често и доведе у питање опстанак неке биљне врсте, што може имати
велике економске последице за пољопривреду и шумарство Републике Србије.
Доношењем овог закона треба да се побољша рад на раније
постављеним циљевима дефинисаним Законом о здрављу биља („Службени
гласник РС”, бр. 41/09). Пратећи трендове производње и све веће ризике са
повећањем обима међународне трговине биљем овим Законом се постиже:
- стабилнија и оперативнија организација послова у области здравља
биља у односу на претходни закон;
- имплементација релеватних међународних стандарда значајних за
међународни промет биља;
- могућност доношења фитосанитарних мера за спречавање
уношења штетних организама;
- поузданије штампање фитосертификата и смањење могућности
злоупотребе и појаве фалсификата;
- укључивање у послове и ближе дефинисање надлежности
шумарског сектора и имплементација друге фазе биљног пасоша која се односи на
шумско и украсно биље;
- олакшан међународни промет и уклањање баријера у спољно
трговинској размени.
Република Србија је у односу на земље Европске уније друга земља
у фитосанитарном смислу и то са собом повлачи, уколико не дође до
усаглашавања система и имплементације одговарајућих стандарда, до забране
извоза појединих профитабилних биљних врста на тржиште Европске уније.
Да би се слободно трговало са земљама чланицама светске
трговинске организације (СTO), Србија мора својом регулативом и
имплементацијом исте да гарантује примену
препоручених стандарда
Међународне конвенције о заштити биља (IPPC), чија је потписница.
Овим законим постиже се поуздано штампање фитосертификата са
потребним нивоима заштите од стране надлежне институције као и
имплементација релевантних међународних стандарда за фитосанитарне мере,
обзиром да је надлежни орган одговоран за координацију, контакте и размену
информација у складу са Међународном Конвенцијом за заштиту биља (IPPC). У
том смислу потребно је обезбедити одговарајуће капацитете, чији је оснивач
држава, који ће радити под одговорношћу надлежног органа. Ефикаснији надзор и
спровођење мера постиже се и укључивањем шумарског сектора и јасном
поделом надлежности. Јединствен ланац команде у области здравља биља мора
имати јасно законско утемељење, те је Законом јасно дефинисан поступак
поверавања одређених послова.
Циљеви који ће се постићи доношењем овог закона јесу олакшан
међународни промет и уклањање баријера у спољно трговинској размени.
3) Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема
Приликом сагледавања других могућих решења, а имајући у виду
тренутно стање у Републици Србији, уз коришћење позитивних искустава,
оцењено је да је оптимално решење доношење овог прописа.
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Наиме, како је било потребно на целовит начин регулисати област
здравља биља и омогућити оперативан и ефикаснији рад субјеката који обављају
послове од јавног интереса, као и створити услове за испуњавање међународних
обавеза које се постављају пред Републику Србију, друге могућности решавања
наведених проблема нису постојале.
Сходно томе, Законом о изменама и допунама Закона о здрављу
биља су дефинисане надлежности субјеката у области здравља биља.
Наиме, само измене и допуне Закона стварају услове да се кроз
свеобухватан приступ решавају наведени проблеми.
4) Зашто је доношење закона најбоље решење датог проблема
С обзиром да се овим законом уређује материја која се претежно
уређује законом, није било техничке могућности за решавање проблема кроз
интервенцију на нивоу подзаконских аката.
5) На кога ће и како утицати решења предложена у закону
Овај закон ће имати директан позитиван утицај на:
- правна лица која обављају послове од јавног интереса у смислу
будућег развоја и дугорочнијег планирања у погледу потребног броја стручног
кадра, набавке најсавременије опреме, стручног усавршавања како би на најбољи
могући начин одговорили проблемима произвођача и допринели унапређењу
пољопривредне производње и пласману на тржиште;
- пољопривредне произвођаче који ће развојем прогнозноизвештајних послова добијати информације о кретању, бројности и мерама
сузбијања штетних организама;
- извознике, увознике, складиштаре, прометнике биља и биљних
производа који ће имплементацијом међународних стандарда моћи несметано
пласирати своју робу како на домаћем тако и на међународном тржишту уз
подршку националног фитосанитарног сервиса.
- Министарство пољопривреде, шумaрствa и вoдoприврeдe – Управу
за заштиту биља као националну контакт тачку која прикупља све извештаје
овлашћених институција и на основу тога верификује и потврђује налазе и статус
штетниг организама значајних за међународни промет.
6) Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и
привреди посебно малим и средњим предузећима
Предложена решења неће створити додатне трошкове у односу на
претходни Закон о здрављу биља како грађана тако ни привреде, односно малих и
средњих предузећа.
7) Да ли позитивни ефекти закона оправдавају трошкове његове
примене?
Да, обзиром да без провере и гарантовања статуса штетних
организама не би била могућа трговина биљем. Република Србија, као и остале
земље које учествују у међународном промету, има обавезу да гарантују за
здравствено стање биља и биљних производа пореклом из Републике Србије. На
основу сталног и посебног надзора над биљем, биљним производима и штетним
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организмима, на својој територији и при промету, издавањем фитосертификата
гарантује се здравствено стање пошиљке пореклом из Рeпублике Србије у складу
са међународним стандардима.
Успостављањем Програма прогнозно извештајних послова развија
се мрежа подручних центара на територији РС, у оквиру постојећих
пољопривредних стручних служби, које обављју организовано прикупљaње
биoлoшких, мeтeoрoлoшких и других пoдaтaкa у циљу прoгнoзe пojaвe штeтних
oргaнизaмa и извeштaвaња o рaзвojу и крeтaњу њихoве пoпулaциjе са циљем
утврђивaња oптимaлних рoкoвa зa њихoвo сузбиjaњe. Утврђивањем оптималних
рокова за сузбијање штетних организама смањује се број третмана, чиме се
смањују и трошкови производње, као и смањење остатака пестицида у биљу,
биљним производима, земљишту, води, чиме се утиче на безбедну производњу
хране, као и заштиту здравља људи, животиња и заштиту животне средине.
Позитивне последице доношења овог закона огледају се у стварању
сигурнијег и ефикаснијег законодавног оквира који ће омогућити повећање
конкурентности произвођачима пре свега, примену међународних стандарда, што
ће посредно утицати на могућност њиховог наступа на међународном тржишту.
8) Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на
тржишту и тржишну конкуренцију?
Примена овог закона омогућује правно уређен наступ свих
субјеката у области здравља биља.
Напомињемо да примена овог Закона неће довести до пада
појединих привредних субјеката на тржишту, с обзиром на то да су законска
решења такве природе да не доводе до оптерећења производње за привредне
субјекте на тржишту.
Доношење закона стимулише субјекте у области заштите здравља
биља да успостављају прописане стандарде а самим тим стимулише и тржишну
конкуренцију.
9) Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје
ставове о закону?
У поступак израде Нацрта закона били су укључени представници
надлежних организационих јединица из области здравља биља, семена и садног
материјала, шумарства, представници имаоца јавних овлашћења, као и
представници удружења произвођача. Заједничким ангажовањем и учешћем
наведених лица дошло се до решења предложених овим законом.
Напомињемо да је у току припреме закона о изменама и допунама
закона којим се уређује здравље биља, Министарство спровело јавну расправу о
Нацрту закона о изменама и допунама Закона о здрављу биља у периоду од 9.
новембра до 30. новембра 2015. године. Јавна расправа почела је истицањем
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о здрављу биља на интернет
страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине и порталу еуправе. У периоду спровођења јавне расправе сва заинтересована лица могла су
да доставе своје писане коментаре, сугестије и примедбе поштом, односно
електронском поштом.
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Прва јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона
о о здрављу биља одржана је 13 новембра 2015. године у Београду, Привредна
комора Србије, коментара, примедби и сугестија није било. Друга јавна расправа
о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о здрављу биља одржана је 19
новембра 2015. године у Новом Саду, Привредна комора Војводине. Није било
достављених примедби и коментара на Нацрт закона о изменама и допунама
Закона о здрављу биља.
10) Које ће мере током примене закона бити предузете да би се
остварили циљеви доношења акта?
На основу Закона о изименама и допунама Закона о здрављу биља у
року од шест месеци од дана ступања закона донеће сe следеће извршни прописи:
1) у складу са чланом 3.став 5.
- Правилник о критеријумима за одређивање малог произвођача, као
и локалног тржишта, у зависности од одређене врсте биљa, биљних прoизвoдa и
прoписaних oбjeкaтa и ризика од ширења штетних организма.
2) у складу са чланом 12. став 3.
- Правилник о условима из става 2. овог члана, начин и поступак
вршења топлотног третирања и означавања произведеног, обновљеног односно
репарираног ДМП намењеног међународном промету, садржај и изглед ознаке.
3) у складу са чланом 17 став 4.
- Правилник о групама и врсте биља, време и начин вршења
здравственог прегледа из ст. 1. и 3. овог члана, као и мерила за утврђивање
здравственог стања усева и објеката, образац пријаве за здравствени преглед усева
и објеката, образац записника о здравственом прегледу и образац уверења о
здравственом стању усева и објеката.
4) у складу са чланом 21. став 4.
- Правилник о ближим услoвима у пoглeду тeхничкe
oспoсoбљeнoсти из стaвa 1. тaчкa 2) oвoг члaнa, oбрaзaц зaхтeвa из стaвa 3. oвoг
члaнa и образац одобрења за уношење штетних организама из става 1. тачке 3)
овог члана.
5) у складу са чланом 24. став 3.
- Правилник о садржини програма обуке за издавање биљног
пасоша из става 1. овог члана, као и образац уверења о завршеној обуци за
издавање биљног пасоша.
6) у складу са чланом 27. став 5.
- Правилник о садржини, образцу биљног пасоша по врстама биља,
биљних производа и прописаних објеката, поступку и начину издавања биљног
пасоша, посебне случајеве издавања биљног пасоша, као и садржину и начин
вођења евиденције и образац евиденције.
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7) у склaду сa члaнoм 40.став 3.
Oпшти aкт o висини таксе.
Усвајањем овог закона ради постизања циљева закона примениће се
мере, и то:
- одредиће се потребан број правних лица за обављање послова од
јавног интереса наведених у закону у области здравља биља;
- уређују се послови Национална референтна лабораторија ;
- установиће се систем континуираних едукација и обука;
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ СА
СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТОМ ВЛАДЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени
прописа/акта
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

предлагач

2. Назив прописа/акта
Закон о изменама и допuнама Закона о здрављу биља.
3. Да ли је пропис/акт усклађен са стратешким документом/стратешким
документима Владе (заокружити)
ДА

НЕ

4. Са којим стратешким документом/стратешким документима Владе је
пропис/акт усклађен?

-

Навести стратешки документ/стратешка документа Владе:

Закона о изменама допунама Закона о здрављу биља усклађен је са
Стратегијом развоја пољопривреде и руралног развоја за период 2014. – 2024.
године („Службени гласник РС”, број 85/14).

-

Навести део/поглавље стратешког документа/стратешких докумената
Владе:
Поглавље III. СТРАТЕШКИ ОКВИР

-

Навести
циљ/циљеве
из
стратешког
документа/стратешких
докумената Владе који се испуњава/испуњавају доношењем
прописа/акта:
Одељак 3.2. Визија развоја и стратешки циљеви;
г) Приоритетно подручје 4.
4.7. Унапређење система заштите здравља и добробити животиња и
здравља биља

5. Уколико пропис/акт није усклађен са одговарајућим стратешким
документом/стратешким документима Владе, навести разлог
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ИЗЈАВА О ПРЕДВИЂЕНОСТИ ПЛАНОМ РАДА ВЛАДЕ
Доношење овог закона је предвиђено планом рада Владе за 2017.
годину.

ИЗЈАВА
О ОСТВАРЕНОЈ САРАДЊИ, ОДНОСНО ПРИБАВЉАЊУ МИШЉЕЊА ОД
ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕЛА

Не постоје посебни прописи према којима би Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде било обавезно да успостави сарадњу,
односно прибави мишљења од органа, организација и тела у складу са чланом 39а
став 4. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06-пречишћен текст,
69/08, 88/08, 33/10, 69/10, 20/11,037/11, 30/13 и 76/14), приликом израде Нацрта
закона о изменама и допунама Закона о здрављу биља.
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ПРОПИСИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ КОЈИМА СЕ НАЦРТ
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВЉУ БИЉА
ИЗВРШАВА
- Прилог Предлогу закона На основу Закона о изименама и допунама Закона о здрављу биља
у року од шест месеци од дана ступања закона министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде донеће следеће извршне прописе:
1) у складу са чланом 3.став 5.
- Правилник о критеријумима за одређивање малог произвођача,
као и локалног тржишта, у зависности од одређене врсте биљa, биљних
прoизвoдa и прoписaних oбjeкaтa и ризика од ширења штетних организма.
2) у складу са чланом 12. став 3.
- Правилник о условима из става 2. овог члана, начин и поступак
вршења топлотног третирања и означавања произведеног, обновљеног односно
репарираног ДМП намењеног међународном промету, садржај и изглед ознаке.
3) у складу са чланом 17 став 4.
- Правилник о групама и врсте биља, време и начин вршења
здравственог прегледа из ст. 1. и 3. овог члана, као и мерила за утврђивање
здравственог стања усева и објеката, образац пријаве за здравствени преглед
усева и објеката, образац записника о здравственом прегледу и образац уверења
о здравственом стању усева и објеката.
4) у складу са чланом 21. став 4.
- Правилник о ближим услoвима у пoглeду тeхничкe
oспoсoбљeнoсти из стaвa 1. тaчкa 2) oвoг члaнa, oбрaзaц зaхтeвa из стaвa 3. oвoг
члaнa и образац одобрења за уношење штетних организама из става 1. тачке 3)
овог члана.
5) у складу са чланом 24. став 3.
- Правилник о садржини програма обуке за издавање биљног
пасоша из става 1. овог члана, као и образац уверења о завршеној обуци за
издавање биљног пасоша.
6) у складу са чланом 27. став 5.
- Правилник о садржини, образцу биљног пасоша по врстама
биља, биљних производа и прописаних објеката, поступку и начину издавања
биљног пасоша, посебне случајеве издавања биљног пасоша, као и садржину и
начин вођења евиденције и образац евиденције.
7) у склaду сa члaнoм 40.став 3. Влада доноси
- Oпшти aкт o висини таксе.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач
прописа
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –
искључива надлежност
2. Назив прописа
Закон о изменама и допунама Закона о здрављу биља
Law on Amendments to the Law on Plant Health
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о
стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових
држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину
прописа
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према
одредбама Споразума


Не постоји прелазни рок према одредбама Споразума (члан 21.
Споразума).

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене
одредбе Споразума
 г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање
обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума
 д) Веза са Националним програмом за усвајање правних
тековина Европске уније.
Планирано је усклађивање до предприступног периода 202-, а
пуна имплементација по пријему у чланству у ЕУ.
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније
и оцене усклађености са њима
Члан 192. став 1. Уговора о функционисању Европске уније
(Уредба (ЕУ) број 995/2010); члан 133. Уговора о оснивању Европске заједнице
(Уредба Савета (EЗ) број 2173/2005) и члан 207. став 2. Уговора о
функционисању Европске уније (Уредба (EU) број 657/2014).
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Као и Закон о здрављу биља („Службени гласник РС”, брoj 41/09) и Нацрт
закона о изменама и допунама Закона о о здрављу биља је у начелу усклађен са
Оснивачким уговорима (УЕЗ и УЕУ), обзиром да се ни један члан оснивачких
уговора не односи искључиво на здравље биља.
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима
Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о здрављу биља не утиче на степен
усклађености Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, брoj 41/09) са
одговарајућим прописима Европске Уније, нити се њиме транспонује било који
део права Европске Уније, јер се истим не врше суштинске измене, већ измене
које се односе на организациону структуру, као и појашњење одређених
поступака и процедура.
Закон остаје начелно (делимично) усаглашен са Директивом Савета
2000/29/ЕC oд 8. маја 2000. o заштитним мерама против уношења у
Заједницу организама штетних за биље или биљне производе и њиховог
ширења унутар Заједнице „CELEX” (32000L0029) - Council Directive
2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the
Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread
within the Community која остаје на снази у наредне три године.
в) Навођење осталих извора права Европске уније и
усклађенст са њима
 г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
Делимично усклађено, с обзиром да су наведени прописи у
подељеној надлежности између Министарства пољопривреде, Министарства
финансија, Министарства привреде и Министарства трговине, туризма и
телекомуникација.
Предложене измене суштински не мењају политику у области
здравља биља која је дефинисана у Закону о здрављу биља из 2009. године.
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености
прописа са прописима Европске уније
Планирано је усклађивање до предприступног периода.
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске
уније у материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући
секундарни извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос
одредби секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши
примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе
секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке
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процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ,
али се не врши и пренос те одредбе директиве).
Не
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније
преведени на српски језик?
 Не
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске
уније?
Не
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у
изради прописа и њихово мишљење о усклађености
Није било учешћа консултаната у изради нацрта Закона, уз
напомену да је Закон о здрављу биља детаљно анализиран у сарадњи са
експертима током свих претходних година, на бројним радионицама и
експертским мисијама у оквиру стручне помоћи TAIEX и TWINNING програма,
када су и дате прве сугестије о одређеним недостацима у Закону о здрављу
биља, пре свега када је у питању уређење организације послова.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Жељко Радошевић
по овлашћењу министра
број: 119-01-5/19/2017-09
од 25. јула 2017. године

