
З А К О Н 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ЗДРАВЉУ БИЉА 

Члан 1. 

У Закону о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09), у члану 4. 
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;”. 

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 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 њиховог 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, 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 27) мења се и гласи: 

„27) фитосанитарна мера јесте службена процедура која има за циљ 
спречавање уношења или ширења карантинских штетних организама или 
ограничење економског утицаја регулисаних не-карантинских штетних 
организама;”. 

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;”. 

У тачки 32) на крају реченице тачка се замењује тачком и запетом.  
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После тачке 32) додаје се тачка 33), која гласи: 

„33) Регулисани штетни организам јесте 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.”. 

Члан 2. 

Члан 9. мења се и гласи: 

„Члан 9. 

Држалац биља има право на:  

1) информације о штетним организмима са листи прописаних овим 
законом, као и фитосанитарним мерама; 

2) едукације у складу са овим законом.”. 

Члан 3.  

У члану 11. став 1. речи: „Регистар произвођачаˮ замењују се речима: 
„Фиторегистар произвођачаˮ. 

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 услове 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.”  

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. став 1. 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.”. 
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Члан 6. 

У Глави IV. ДРУГИ СУБЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА 
И ЊИХОВИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ, назив одељка 1. Дирекција за 
националне референтне лабораторије 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. 

Послови од јавног интереса из става 1. овог члана уступају се путем 
конкурса који расписује Министарство и објављује у „Службeнoм глaснику 
Рeпубликe Србиje”. 

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 са листи прописаних овим законом, као и фитосанитарним 
мерама; 

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 обављају пољопривредне 
стручне службе у складу са овим законом и прописима донетим за његово 
спровођење.  
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Послови 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 се у складу са законом 
којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области 
пољопривреде и прописима донетим за његово спровођење. 

Послови из става 1. тачка 1) и тач. 3) ‒ 7) овог члана у области здравља 
биља у шумарству обављају 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 и прописима донетим за његово спровођење.”. 

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 Дирекцијa 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; 

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; 
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12) обезбеђивање научне и техничке помоћи Министарству.  

Послове из става 3. тач. 1), 4) – 6), 10) – 12) овог члана може да обавља 
и лабораторија изабрана конкурсом за обављање одређених послова и са којом 
је закључен уговор (у даљем тексту: службена лабораторија), у складу са овим 
законом и прописима донетим за његово спровођење. 

Министар може да овласти службену лабораторију из става 4. овог 
члана чији оснивач је Република Србија, односно аутономна покрајина, као 
референтну за поједине врсте или групе испитивања (у даљем тексту: 
овлашћена референтна лабораторија).  

Министарство са овлашћеном референтном лабораторијом 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 6. овог члана обезбеђују се у 
буџету Републике Србије.  

Ако у Републици Србији не постоји референтна лабораторија која 
испуњава прописане услове, министар може за поједине врсте испитивања да 
одреди референтну лабораторију са територије друге државе за тражена 
испитивања.”.  

Члан 9. 

Члан 18. мења се и гласи:  

„Члaн 18. 

Послове из члана 17. став 1. овог закона, осим послова из члана 17. став 
1. тачка 7) овог закона које обављају пољопривредне стручне службе, и 
послове из члана 17а став 4. oвoг закона, Министарство уступа 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.  

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”. 

Министарство утврђује списак лица из члана 16. став 1. овог закона и 
службених лабораторија изабраних путем конкурса, који се објављује на 
интернет страници Министарства. 
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Министарство списак службених лабораторија из става 6. овог члана и 
списак овлашћених референтних лабораторија из члана 17а став 5. овог закона 
доставља министарству надлежном за техничке прописе ради уписа у регистар 
овлашћених тела за оцењивање усаглашености.”.  

 

Члан 10. 

Назив члана 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 може да обавља лице у складу са 
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 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. 

Ст. 3. и 4. мењају се и гласе: 

„Испуњеност услова из става 2. овог члана утврђује комисија коју 
образује министар. 

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).”. 
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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. став 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 
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 
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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 
службеној лабораторији, односно овлашћеној референтној 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 гласи: 

„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. овог члана и 
образац одобрења из става 1. тачка 3) овог члана.”. 
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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 VА 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.  

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.”. 
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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: 

„Ако се здравствено стање пошиљке из става 1. овог члана мења 
фитосанитарни, односно шумарски инспектор нa зaхтeв обвезника издавања 



11 

биљног пасоша издаје замену биљног пасоша после извршеног 
фитосанитарног прегледа.”. 

Члан 30. 

Назив члана 64. мења се и гласи: „Обавезе у вези са издавањем биљног 
пасоша”. 

У члану 64. став 1. мења се и гласи: 

„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 IIА део II” додаје се 
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. после речи: „доставља га” додају се речи: „службеној 
лабораторији, односно овлашћеној”. 

Члан 36. 

Назив члана 74. мења се и гласи: „Oдoбрeњe увoзa”. 

У члану 74. став 1. мења се и гласи:  
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„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 стручној 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 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.” 

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;  
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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) утврђивање услова ради уписа 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.”. 

Став 3. брише се. 

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, 
научноистраживачког 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-
виноградарски или одсек општи или агроекономски одсек на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
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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 уступљених 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 вођења евиденције и садржину евиденције у 
складу са чланом 25. овог 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 тачка 1а), која гласи: 

„1а) забрани уношење штетних организама у складу са чланом 40. став 
5. и чланом 67. став 2. овог закона;”.  

У ставу 2. 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 тачки 5) речи: „став 3.” замењују 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. став 1. 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 и члану 13. ст. 1-3, у називу члана и члану 
14. став 1, у називу члана и 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 и члану 50, члану 68. став 1. тачка 3), члану 72. став 2, у 
називу члана и члану 80. ст. 1. и 3, у називу члана 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 од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.  

Правно лице, предузетник или физичко лицa које је уписано у Регистар у 
складу са Законом о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09) даном 
ступања 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 послова 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, у 
складу са овим законом. 

Члан 52. 

Подзаконски прописи за спровођење овог закона биће донети у року од 
годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 
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Члан 53. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


