
 
 

 На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези 

са чланом 6. Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и 

Владе Руске Федерације о слободној трговини између Савезне Републике 

Југославије и Руске Федерације („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, 

број 1/01) и чланом 3. Споразума између Савезне владе Савезне Републике 

Југославије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области карантина и заштите 

биља („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 2/98), 

 

 Влада доноси  

 
 

УРEДБУ 

O ЕВИДЕНЦИЈИ ИЗВОЗНИКА ВОЋА И ПОВРЋА  

У РУСКУ ФЕДЕРАЦИЈУ  
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 3/18 од 12. јануара 2018. године) 

 

Члан 1. 

 Овом уредбом прописује се евиденција извозника воћа и поврћа у 

свежем стању (у даљем тексту: воће и поврће) са високим фитосанитарним 

ризиком у Руску Федерацију, њихове обавезе као и потребна документација за 

евидентирање. 

   
Члан 2. 

 Правно лице може да извози воће и поврће са високим 

фитосанитарним ризиком у Руску Федерацију ако је уписано у Регистар 

привредних субјеката, Централни регистар објеката и евиденцију извозника за 

подручје Руске Федерације које води Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде (у даљем тексту: евиденција извозника), у складу са 

специфичним фитосанитарним условима Руске Федерације. 

 Правно лице из става 1. овог члана уписује се у евиденцију 

извозника ако: 

1) има складиште са температурним режимом (хладњачу), у 

власништву или у закупу,   

- капацитета најмање 500 тона и које има део за минусни режим, 

односно плусни режим, односно контролисану атмосферу (ULO) - за воће,  

- капацитета најмање 200 тона - за поврће, 

- има простор за класирање и паковање воћа и поврћа, 

- има простор за фитосанитарни преглед, са радним столом и 

осветљењем преко 600 luxa; 

2) има запослено, стручно лице одговорно за заштиту биља, које 

има високо образовање пољопривредне струке на студијама другог степена; 

3) има сопствену или уговорену производњу воћа и поврћа. 

 Евиденцију извозника води и ажурира Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде и доставља надлежном руском 

органу на његов захтев. 
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Члан 3. 

 Упис у евиденцију извозника врши се на основу захтева који 

правно лице из члана 2. ове уредбе подноси Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, преко надлежног фитосанитарног инспектора на 

обрасцу захтева датом у Прилогу 1. Образац захтева за упис у евиденцију 

извозника, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

 Захтев из става 1. овог члана 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 лицу одговорном за заштиту биља (име и презиме, 

адреса, функција); 

 4) податке о врсти и местима производње и складиштењу воћа и 

поврћа. 

 Уз захтев за упис у евиденцију извозника за подручје Руске 

Федерације подноси се и записник фитосанитарног инспектора којим се 

потврђује испуњеност услова из члана 2. ове уредбе. 

 Правно лице из става 1. овог члана дужно је да сваку промену 

података пријави Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 

преко надлежног фитосанитарног инспектора у року од 15 дана од дана настале 

промене.  
 

Евиденција извозника 
 

Члан 4. 

 Евиденција извозника води се у електронској форми и објављује 

се на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

Обавезе лица уписаних у евиденцију извозника 
 

Члан 5. 

 Правно лице, уписано у евиденцију извозника дужно је да: 

 1) води податке о производњи, складиштењу и промету производa 

са високим фитосанитарним ризиком (воћа и поврћа); 

2) чува податке о местима где се биље, биљни производи или 

прописани објекти гаје, производе, прерађују, складиште, чувају или користе 

пет година и има обезбеђену следљивост у свим фазама производње, 

складиштења и промета;  

 3) редовно врши визуелне прегледе на присуство штетних 

организама, нарочито оних који имају карантински статус за подручје Руске 

Федерације;  

 4) сузбија штетне организме који могу угрозити биље, биљне 

производе и прописане објекте; 

 5) води евиденцију о прегледима на присуство штетних 

организама и предузетим мерама на обрасцу датом у Прилогу 2. Евиденција о 

прегледима на присуство штетних организама и предузетим мерама, који је 

одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део; 

6) омогући фитосанитарни преглед; 

 7) без одлагања, предузме наложене фитосанитарне мере; 

 8) чува прописане евиденције и документацију пет година. 
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Брисање из евиденције извозника 
 

Члан 6.  

 Правно лице брише се из евиденције извозника ако: 

 1) донесе одлуку о престанку обављања делатности; 

 2) у прописаном року не пријави промену података из члана 3. ове 

уредбе; 

3) је фитосанитарни инспектор утврдио да више не испуњава 

услове из члана 2. ове уредбе;  

 4) је фитосанитарни инспектор утврдио да не извршава обавезе из 

члана 5. ове уредбе. 

 

Документација која прати извоз 

воћа и поврћа 

   

Члан 7. 

  Сваку пошиљку воћа и поврћа пореклом из Републике Србије која 

се извози у Руску Федерацију мора да прати следећа документација: 

  1) фитосанитарни сертификат; 

 2) декларација о безбедности прехрамбених производа биљног 

порекла, дата на обрасцу у Прилогу 3. Декларација о безбедности прехрамбених 

производа биљног порекла који се испоручују у Руску Федерацију, који је 

одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 
 

 

Члан 8. 

        Дрвени материјал за паковање дебљи од 6 mm мора бити третиран 

и означен у складу са Уредбом о условима за третирање и обележавање дрвеног 

материјала за паковање („Службени гласник РС”, број 49/06), Правилником о 

условима у погледу техничке опремљености за обављање послова топлотног 

третирања и о начину топлотног третирања дрвеног материјала за паковање 

(„Службени гласник РС”, број 66/06), односно у складу са међународним 

стандардом за фитосанитарне мере ISPM 15. 
 

Члан 9. 

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

 

05 Број:  

У Београду,     јануара 2018. године 

 

 

В Л А Д А 

ПРЕДСЕДНИК 
 



Прилог 1. 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗВОЗНИКА 

 

Попуњава извозник воћа и поврћа за тржиште Руске Федерације 

1. ПОДАЦИ О ИЗВОЗНИКУ 

Назив извозника  

Матични број  

ПИБ  

Број решења из АПР   

Број решења из Централног регистра  

Број пољопривредног газдинства (БПГ)  

Адреса (улица и број)  

Место  

Контакт телефон   

Контакт телефакс   

Адреса електронске поште  

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

Име и презиме  

ЈМБГ              

Контакт телефон   

СОПСТВЕНА ПРОИЗВОДЊА  Да  Не 

Врста производа 

Место производње 

 Површина 

(изражена у ha) 
Општина 

КО 

Општина 

Катастарска 

парцела бр. 

     

     

     

СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

Име и презиме  

ЈМБГ              
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2. ПОДАЦИ О УГОВОРЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

КООПЕРАНТИМА (ПРОИЗВОЂАЧИМА)  

Назив произвођача  

Матични број  

ПИБ  

Број пољопривредног газдинства (БПГ)  

Адреса (улица и број)  

Место   

Број уговора  

Контакт телефон   

Контакт телефакс   

Адреса електронске поште  

ПРОИЗВОДЊА 

Врста производа 

Место производње 

 Површина 

(изражена у ha) 
Општина 

КО 

Општина 

Катастарска 

парцела бр. 

     

     

     

     

     

     

     

СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

Име и презиме  

ЈМБГ              

 
ИЗЈАВА О ПРИСТАНКУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА О 

ЛИЧНОСТИ: Овим путем потврђујем да ме је Управа за заштиту биља, у складу са чланом 15. 

Закона о заштити података о личности, претходно упознала да ће подаци које сам дао о себи, 

попуњавањем овог обрасца, бити даље обрађивани и коришћени и то за потребе вођења 

евиденције извозника и коопераната. У складу са свим наведеним дајем пристанак за обраду 

свих података о мојој личности које сам о себи дао у овом обрасцу, као и података које Управа 

за заштиту биља о мени прикупи од других лица. Овај пристанак важи до мог писменог опозива. 
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3. ПОДАЦИ О СКЛАДИШНИМ ОБЈЕКТИМА И КАПАЦИТЕТИМА 

ИЗВОЗНИКА  

1.  хладњача у власништву  Да  Не 

 

Капацитет хладњаче у ____ тонама 

2.  хладњача у закупу  Да  Не 

Уговор о закупу закључен је са: 

Капацитет хладњаче у ____ тонама. 

3.  хладњача има комору (део) за минусни режим?  Да  Не 

4.  хладњача има комору (део) за плусни режим?  Да  Не 

5.  
хладњача има комору за контролисану атмосферу (ULO 

комору)? 
 Да  Не 

6.  
хладњача има претпростор за класирање и паковање воћа 

и поврћа? 
 Да  Не 

7.  
простор за фитосанитарни преглед, са радним столом и 

осветљењем преко 600 luxa 
 Да  Не 

8.  
хладњача има запослено, одговорно стручно лице за 

здравље биља и безбедност хране 
 Да  Не 

Име, презиме и стручна спрема одговорног лица: 

Укупан број откупних места: 

9.  
Да ли постоји следљивост приликом откупа воћа и 

поврћа?  
 Да  Не 

До ког нивоа се води следљивост (по произвођачу, дневна, на откупном месту, 

недељна, месечна, или се води на други начин): 

 

НАПОМЕНА: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

 

                                 мп            Одговорно лице извозника  

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 2. 

ЕВИДЕНЦИЈА О ПРЕГЛЕДИМА НА ПРИСУСТВО ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА 

И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА 

 

 
Напомене за попуњавање табеле 

 Потпис стручног лица 

 ___________________ 
1 Попунити празно поље и обележити одговарајућу кућицу 
2 Попуњава се ако се у пољу „Подаци о биљу које се третира” обележи кућица „У вегетацији”  
3 Попуњава се ако се у пољу „Подаци о биљу које се третира” обележи кућица „У складишту” 
4 Попуњава се ако се у пољу „Подаци о биљу које се третира” обележи кућица „У вегетацији” 
5 Попуњава се ако се у пољу „Подаци о биљу које се третира” обележи кућица „У вегетацији” за биљну врсту за коју је то адекватно 

Година производње  

Подаци о биљу које се третира1  Биљна врста и сорта: 

□ У вегетацији □ У складишту 

Подаци о парцели2  Величина парцеле 
Број катастарске 

парцеле 
Потес 

Катастарска 

општина 

    

Подаци о складишту3  Адреса  Место Општина 

   

Време сетве, односно старост усева или засада4   

Семе третирано са препаратом5   

Штетни 

организам 

 

Назив 

примењеног 

препарата 

Назив активне 

супстанце коју 

примењени препарат 

садржи 

Количина/

концен-

трација 

примене 

препарата 

 

Фенофаза 

примене 

препарата 

Време 

примене 

препарата 

(ДАТУМ) 

Утрошак 

воде (у 

литрима) 

Начин 

примене 

препарата 

(фолијарно, 

преко 

земљишта и 

сл.) 

Прописана 

каренца у 

данима 

Време 

бербе, 

односно 

жетве 

(датум) 

          

          

          

          

          

          



Прилог 3. 
 

ДЕКЛАРАЦИЈА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА БИЉНОГ 

ПОРЕКЛА КОЈИ СЕ ИСПОРУЧУЈУ У РУСКУ ФЕДЕРАЦИЈУ  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОСТАВЛЯЕМОЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ  

 

Назив и адреса извозника: 

Наименование и адрес экспортёра:  
 

Назив и адреса примаоца: 

Наименование и адрес получателя: 
 

Информације достављене ради извоза биљних производа: 

Информация, предоставленная для экспорта растительной продукции: 
 

Наименовање производа: 

Наименование товара: 
 

Земља порекла: 

Страна происхождения 
 

Нето тежина робе: 

Вес нетто товара: 
 

Број колета: 

Каличество мест: 
 

Назив препарата 

Название прапарата 

Датум последњег 

третирања 

Дата последней 

обработки 

Активне супстанце 

Активные вещества 

Количина препарата 

примењеног по хектару 

Кол-во препарата 

применяемого на гектар 

    

    

    
 

Обавештавамо Вас да биљни производи утоварени у друмско превозно 

средство__________ не премашују ниво остатака пестицида, нитрата и нитрита и 

задовољавају норме о безбедности утврђене руским законодавством. Приликом 

складиштења пестициди нису примењивани. 

       Информируем Вас, что растительная продукция, погруженная на автотранспорт 

__________ не превышает уровня остаточного содержания пестицидов, нитратов и 

нитритов и соответствует нормам безопасности, установленным Российским 

законодательства при пранении пестициды не применялись. 

 

Фитосертификат број _____________ од 

Фитосертификат № ____________ от 

 

Директор фирме 

Директор фирмы 



 


