
 
ПРЕДМЕТ: Обавештење о поступању граничних фитосанитарних инспектора при извозу 

пошиљака воћа и поврћа на територију Царинског савеза (Руска Федерација, 
Република Белорусија и Република Казахстан) 

 
 
 Ради спречавања евентуалне злоупотребе докумената који прате пошиљке воћа и 
поврћа које се извозе у Царински савез (Руска Федерација, Република Белорусија и 
Република Казахстан), уводи се додатна контрола граничне фитосанитарне инспекције која 
ће се вршити на граничним прелазима РС, о чему је  Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине – Управа за заштиту биља, обавестило Управу царина Србије, својим актом  
број 321-02-29-21/2014-11 од 09.09.2014. године. Додатна контрола граничне фитосанитарне 
инспекције пошиљака воћа и поврћа које се извозе у Царински савез вршиће се по следећој 
процедури. 
 
  Гранични фитосанитарни инспектор је дужан да провери фитосанитарни сертификат, 
који је издат на месту производње, као и другу документацију која прати пошиљку воћа и 
поврћа која је намењена за извоз на тржиште Царинског савеза, и да сачини записник о 
прегледу документације. 
 
 Уколико се прегледом документације утврди да су фитосанитарни сертификат и друга 
документација исправни, гранични фитосанитарни инспектор ће издати записник у коме се 
исто констатује, и у обавези је да скенира фитосанитарни сертификат и формира предмет 
који ће чинити скенирани фитосанитарни сертификат и записник о прегледу документације. 
 
 Уколико се прегледом документације констатује да су фитосанитарни сертификат или 
друга документација неисправни, гранични фитосанитарни инспектор ће издати записник у 
којем ће бити наведено да се пошиљци  не дозвољава излаз из земље.  
 
 Како би се омогућило спровођење наведне процедуре на граничним прелазима, 
царински службеници су дужни да обавесте граничног фитосанитарног инспектора о 
пошиљкама воћа и поврћа које су намењене извозу на територију Царинског савеза и да 
поступе по налазу граничног фитосанитарног инспектора, који је наведен у записнику о 
прегледу документације.  
 
 Овде напомињемо да наведене пошиљке морају иступити из земље искључиво на 
граничним прелазима који су одређени Наредбом о одређивању граничних прелаза преко 
којих ће се увозити, провозити и извозити пошиљке биља, биљних производа и прописаних 
објеката („Сл. гласник РС“, бр.107/2009) и који имају организовану граничну фитосанитарну 
инспекцију. 
 
 Почетак примене ове процедуре је 10.09.2014. године 
 
 
Број дописа 148-10-483-20-95/2/2014 од 10.09.2014. 

 

 

 

 

 

 

 



НАРЕДБА 

О ОДРЕЂИВАЊУ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА ПРЕКО 
КОЈИХ ЋЕ СЕ УВОЗИТИ, ПРОВОЗИТИ И 
ИЗВОЗИТИ ПОШИЉКЕ БИЉА, БИЉНИХ 
ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА 

("Сл. гласник РС", бр. 107/2009) 

1. Пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката могу се увозити, 
провозити и извозити само преко следећих граничних прелаза, и то:  

1) превозним средствима железничког саобраћаја: Вршац, Димитровград, 
Суботица, Ристовац, Шид, Кикинда, Пријепоље и Брасина;  

2) превозним средствима друмског саобраћаја: Ватин, Градина, Хоргош, 
Прешево, Мали Зворник - Нови мост, Сремска Рача, Котроман, Батровци, 
Богојево и Гостун;  

3) превозним средствима речног саобраћаја: Велико Градиште и Бездан;  

4) превозним средствима ваздушног саобраћаја: Београд.  

2. Поштанске пошиљке биља и биљних производа могу се увозити, провозити и 
извозити само преко следећих граничних прелаза: Београд, Ниш и Нови Сад.  

3. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о одређивању 
граничних прелаза преко којих ће се извозити, увозити и провозити пошиљке биља 
("Службени гласник РС", бр. 86/04 и 15/06).  

4. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

 


