ПРЕДМЕТ:

Промена у процедури контроле хране, која је у надлежности
фитосанитарне инспекције сходно Закону о здрављу биља и
сходно Закону о безбедности хране, који су објављени у
Службеном гласнику РС број 41/2009

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за
заштиту биља, својим актом број 321-02-7-3/2016-11, од 19.02.2016.године,
обавестила је Управу царина да ће од 01.03.2016.године пошиљке хране
биљног порекла, које подлежу контроли и сходно Закону о здрављу биља и
сходно Закону о безбедности хране, бити прегледане на самом граничном
прелазу, од стране инспекције - Гранична фитосанитарна инспекција при чему
ће иста издавати по једну исправу за сваку извршену контролу (две исправе).
Остала храна биљног порекла и део хране мешовитог порекла, која подлеже
контроли само сходно Закону о безбености хране, обављаће се у местима
царињења, као што је то до сада био случај.
Како би се лакше разумело до каквих промена ће доћи 01.03.2016.
године, за потребу лакше примене горе наведених прописа, а у складу са новом
процедуром фитосанитарне инспекције, храну која је у надлежности
фитосанитарне инспекције, можемо за ове потребе поделити у две групе:
-

-

"храна - биље" (на пр. свеже воће и поврће) и " храна - биљни производи
подвргнути процесу једноставне прераде" (на пр. брашно од пшенице,
кукуруза),
"остала храна биљног порекла" (на пр. воћни сок, џем, смрзнуто воће и
поврће и сл.) и "део хране мешовитог порекла" (на пр. млечна чоколада)

Прва група робе - "храна - биље" и " храна - биљни производи подвргнути
процесу једноставне прераде" приликом увоза подлеже контроли и сходно
Закону о безбедности хране и сходно Закону о здрављу биља. Контрола сходно
Закону о безбедности хране подразумева утврђивање чињеница да храна није
штетна по здравље људи и да је погодна за исхрану људи, док контрола сходно
Закону о здрављу биља подразумева контролу којом се утврђује да ли је сама
биљка здрава, тј. да ли на себи носи одређене штетне организме и сл.
Друга група робе - "остала храна биљног порекла" и "део хране
мешовитог порекла", приликом увоза подлеже само контроли сходно Закону о
безбедности хране.
У оквиру граничне фитосанитарне инспекције контролу врше Гранични
фитосанитарни инспектори на граничним прелазима, као и Гранични
фитосанитарни инспектори за контролу пошиљака на местима царињења,
који врше контролу у местима царињења.
Контрола, сходно Закону о здрављу биља, се вршила од стране Граничне
фитосанитарне инспекције на граничним прелазима и она ће се и даље вршити
на исти начин као и до сада.
Контрола сходно Закону о безбедности хране се, закључно са
29.02.2016.године, вршила од стране Граничних фитосанитарних инспектора
за контролу пошиљака на местима царињења, у местима царињења, при чему у
овом делу контроле долази до измена, али само за групу производа "храна биље" и " храна - биљни производи подвргнути процесу једноставне прераде".

Подсећамо вас, како је и наведено у акту Управе царина број 148-11-483-2054/3/2015 од 27.04.2015.године, да је након обављања контроле сходно Закону о
безбедности хране напред наведена инспекција издавала један од следећих
докумената, који је неопходно приложити приликом увозног царињења хране
биљног и дела хране мешовитог порекла:
-

Решења о испуњености услова за царињење или
Решања о дозволи увоза и стављања у промет или у производњу или
Решење којим се одобрава увозно царињење пошиљке, а забрањује се
стављање у промет или производњу до добијања коначног решења.

Овом приликом вас обавештавамо да ће се наведене врсте решења и
даље издавати, с тим да ће их од 01.03.2016.године издавати Гранична
фитосанитарна инспекција на граничним прелазима, за робу која подлеже и
контроли здравља биља ("храна - биље" и " храна - биљни производи
подвргнути процесу једноставне прераде"). За другу групу роба - "осталу храну
биљног порекла" и "део хране мешовитог порекла", горе наведена решења ће и
даље издавати Гранични фитосанитарни инспектори за контролу пошиљака
на местима царињења. Ради боље прегледности, горе наведено је дато и у
табели у прилогу овог акта - "Табела надлежности фитосанитарне инспекције, у
складу са изменом процедуре од 01.03.2016.г."
Шифре "У60/И60" означавале су исправе које је издавала Гранична
фитосанитарна инспекција за контролу пошиљака у местима царињења и
"У66/И66" су исправе које издаје Гранична фитосанитарна инспекција, уз
услов да у зависности од напомене која је наведена уз одређени тарифни став,
шифре И60 и И66 могу означавати и изјаве којим се роба ослобађа контроле.
Међутим, у складу са новом процедуром од 01.03.2016.године, уведена је
новина да једну врсту исправе - "У60" могу да издају две различите инспекције.
Како није дошло до измене у прописима и врстама исправа које се издају,
већ само у делу ко их издаје и у делу где се врши контрола, није било неопходно
вршити корекције самих спискова роба које подлежу контроли наведених
инспекција.
Овом прилико напомињемо, да ће се извршити и измена у Правилнику о
облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других
образаца у царинском поступку – Прилог 8 Кодекс шифара за попуњавање
исправа у царинском поступку, и у ИСЦС, у смислу да ће шифре У60/И60 и
У66/И66 бити шифре исправа које се издају сходно одређеном пропису, а не
сходно томе ко их издаје:
У60 стари назив Уверење, сагласност или дозвола фитосанитарне инспекције
за безбедност хране
У60 предлог за Уверење, сагласност или дозвола коју издаје фитосанитарна
нови назив
инспекција, сходно Закону о безбедности хране
У66 стари назив Уверење, сагласност или дозвола фитосанитарне инспекције
У66 предлог за Уверење, сагласност или дозвола коју издаје фитосанитарна
нови назив
инспекција, сходно Закону о здрављу биља или Закону о
средствима за заштиту биља или Закону о средствима за
исхрану биља и оплемењивачима земљишта
И60 стари назив Уверење, сагласност или дозвола фитосанитарне инспекције
за безбедност хране или изјава којом се роба ослобађа
контроле у складу са напоменом уз тарифни став
И60 предлог за Уверење, сагласност или дозвола коју издаје фитосанитарна

нови назив

инспекција, сходно Закону о безбедности хране или изјава
којом се роба ослобађа контроле у складу са напоменом уз
тарифни став
И66 стари назив Уверење, сагласност или дозвола фитосанитарне инспекције
или изјава којом се роба ослобађа контроле у складу са
напоменом уз тарифни став
И66 предлог за Уверење, сагласност или дозвола коју издаје фитосанитарна
нови назив
инспекција, сходно Закону о здрављу биља или Закону о
средствима за заштиту биља или Закону о средствима за
исхрану биља и оплемењивачима земљишта или изјава
којом се роба ослобађа контроле у складу са напоменом уз
тарифни став
Тарифни ставови у које се сврстава роба која је у надлежности
фитосанитарне инспекције ће бити наведени у следећим списковима, којима је
такође коригован назив:
-

Списак роба са тарифним ставовима које при увозу подлежу
фитосанитарној контроли, сходно Закону о безбедности хране
Списак роба са тарифним ставовима које при увозу подлежу
фитосанитарној контроли, сходно Закону о здрављу биља или Закону о
средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта или
Закону о средствима за заштиту биља

Спискови се могу наћи на сајту Управе царина у делу: Закони и прописи →
Други акти као и на порталу Управе царина: Расписи → Тарис → Група за
ТАРИС.
Како је форма ових исправа слична, а слични су и називи инспекција,
потребно је приликом увоза робе, која подлеже и једној и другој контроли,
посебно обратити пажњу на то да ли су приложена оба решења: и решење које
је донето, сходно Закону о безбедности хране (што се може видети у уводу
решења), и решење које је донето сходно Закону о здрављу биља (што се такође
може видети у уводу решења). На тај начин се могу избећи ситуације да се
приликом увоза хране у облику биља и биљних производа који су подвргнути
процесу једноставне прераде, приложе или два решења граничне фитосанитарне
инспекције издата сходно Закону о здрављу биља (на пр. привремено и коначно)
или да се приложи само једно решење, а да се број истог упише и уз шифру
У60/И60 и уз шифру У66/И66 у рубрици 44 ЈЦИ.
Уколико се у пракси уочи да је из различитих разлога у наведеним
списковима начињена грешка, потребно је обавестити Одељење за ТАРИС,
инструменте царинске и спољнотрговинске заштите, порезе и акцизе, како би се
извршило ажурирање истих, као и Информационог система царинске службе.
Напомињемо да процедура контроле дела хране мешовитог порекла (на
пример контрола тестенине пуњене месом и хране анималног порекла) која је у
надлежности граничне ветеринарске инспекције, односно процедура контроле
хране која није ни биљног ни животињнског порекла (на пример со, вода за
пиће) која је у надлежности граничне санитарне инспекције, није измењена и
није предмет овог акта.
Акт Управе царина бр. 148-11-483-20-13/2/2016 од 25.02.2016.године

Табела надлежности фитосанитарне инспекције, у складу са изменом процедуре од 01.03.2016.г.
Врста хране

Регулатива

Надлежна
инспекција

Место вршења
Врста исправе
контроле

Закон о здрављу
биља

Гранична
фитосанитарна
инспекција

Гранични прелаз

Остала храна биљног
порекла (воћни
сокови, џем)
Храна мешовитог
порекла, која је у
надлежности
фитосанитарне
инспекције (на
пример чоколада)

Решење о дозволи увоза и
У66/И66
царињења

Закон о безбедности
хране

Гранична
фитосанитарна
инспекција

Гранични прелаз

- Решење о испуњености
услова за царињење или
- Решање о дозволи увоза
и стављања у промет или
у производњу или
- Решење којим се
одобрава увозно
царињење пошиљке, а
забрањује се стављање у
промет или производњу
до добијања коначног
решења

Закон о безбедности
хране

Гранична
фитосанитарна
инспекција за
контролу пошиљака
у местима царињења

Место царињења
у унутрашњости

─││─

У60/И60

Закон о безбедности
хране

Гранична
фитосанитарна
инспекција за
контролу пошиљака
у местима царињења

Место царињења
у унутрашњости

─││─

У60/И60

Биље и биљни
производи (на
пример свеже воће и
поврће, пшенично
брашно и сл.)

Шифра
у
ИСЦС

-

У60/И60

