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Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за заштиту
биља на основу члана 48. Закона о државној управи (“Сл. гласник РС“, бр. 79/05,
101/07 и 95/10), чл. 14. и 31. Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),
члана 64. Закона о средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), чл. 71. и
79. Закона о здрављу биља („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), а поводом Меморандума
између Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије и
Федералне службе за ветеринарску и фитосанитарну контролу Руске Федерације о
безбедности производа биљног порекла који се испоручују из Републике Србије у
Руску Федерацију (у делу који се односи на садржај пестицида, нитрата и нитрита)
закљученог 23. јула 2009. године, доноси:

ИНСТРУКЦИЈУ
о организацији послова и начину рада у поступку извоза хране биљног порекла из
Републике Србије у Руску Федерацију
1) У поступку производње, откупа и извоза хране биљног порекла (у даљем
тексту: воћа и поврћа) из Републике Србије у Руску Федерацију запослени у
Министарству пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту:
Министарство) и имаоци јавних овлашћења у вршењу поверених послова дужни су да
се придржавају организације послова и начина рада у складу са овом инструкцијом.
2) Документација за извоз воћа и поврћа: Сваку пошиљку, односно производну
партију воћа и поврћа која се из Републике Србије извози у Руску Федерацију мора да
прати следећа документација:
1. Подаци из евиденције о примењеним средставима за заштиту биља на
обрасцу датом у Прилогу 4 – Подаци из евиденције о примењеним
средствима за заштиту биља, који је одштампан уз ову инструкцију и чини
њен саставни део,
2. Декларација о безбедности прехрамбених производа биљног порекла који
се испоручују у Руску Федерацију сходно нормама утврђеним руским
закондавством (у даљем тексту: Декларација) на обрасцу датом у Прилогу
5 – Декларација о безбедности, који је одштампан уз ову инструкцију и
чини њен саставни део,
3. Фитосанитарни сертификат,
4. Остала документа потребна за извоз.
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3) Обавезе физичких лица, предузетника и правних лица који производе воће и
поврће (у даљем тексту: произвођачи воћа и поврћа)
Произвођачи воћа и поврћа су обавезни да:
1. воде евиденцију о примени средстава за заштиту биља у току вегетације (у
даљем тексту: Књига третирања биља), на обрасцима датим у Прилогу 1 Књига третирања биља за физичко лице, у Прилогу 2 - Књига третирања
биља за предузетника и Прилогу 3 – Књига третирања биља за правно
лице, који су одштампани уз ову инструкцију и чине њен саставни део;
2. доставе податке из евиденције о примењеним средставима за заштиту
биља складиштару или извознику приликом пријема или откупа воћа и
поврћа, и то на обрасцу датом у Прилогу 4 – Подаци из евиденције о
примењеним средствима за заштиту биља, који је одштампан уз ову
инструкцију и чини њен саставни део;
4) Oбавезе лица која складиште воће и поврће (у даљем тексту: складиштари
воћа и поврћа)
Складиштари воћа и поврћа:
1. могу да од произвођача воћа и поврћа приме, односно откупе воће и
поврће само ако пошиљку прати следећа документација:
- подаци из евиденције о примењеним средставима за заштиту биља, на
обрасцу који је дат у Прилогу 4,
2. морају да, у току складиштења воћа и поврћа, воде Књиге третирања биља
обрасцима датим у Прилозима 1, 2 и 3;
3. морају да извозницима воћа и поврћа у Руску Федерацију доставе копије
следећих докумената:
- подаци из евиденције о примењеним средставима за заштиту биља од
произвођача од кога је откупио, односно примио воће и поврће, на
обрасцу који је дат у Прилогу 4,
- подаци из евиденције о примењеним средствима за заштиту биља у
току складиштења на обрасцу који је дат у Прилогу 4, ако су средства
за заштиту биља примењена у току складиштења;
5) Обавезе извозника воћа и поврћа у Руску Федерацију:
Извозници воћа и поврћа у Руску Федерацију:
1. могу да приме, односно откупе воће и поврће за извоз у Руску Федерацију
само ако пошиљке, односно производне партије воћа и поврћа прати
следећа документација:
- подаци из евиденције, на обрасцу који је дат у Прилогу 4, о
примењеним средставима за заштиту биља произвођача воћа и поврћа
од кога је откупио, односно примио воће и поврће
- подаци из евиденције, на обрасцу који је дат у Прилогу 4, о
примењеним средствима за заштиту биља у току складиштења, ако су
средства за заштиту биља примењена у току складиштења,
2. морају да попуне Декларацију о безбедности хране Прилог 5, односно да
сваку производну партију воћа и поврћа коју извозе у Руску Федерацију
прати оверена декларција од стране извозника;
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3. морају да обезбеде услове везане за издавање
сертификата за извоз воћа и поврћа у Руску Федерацију.

фитосанитарног

6) Поступак издавања фитосанитарног сертификата за извоз воћа и поврћа у
Руску Федерацију
1. Подношење захтева за издавање фитосанитарног сертификата: Извозник
или његов заступник подноси писани захтев Министарству или
Пољопривредној стручној служби овлашћеној од стране Министарства за
преглед пошиљке и издавање фитосанитарног сертификата за извоз воћа и
поврћа у Руску Федерацију. Захтев се подноси на прописаном обрасцу –
Захтев за преглед пошиљке биља и издавање фитосанитарног
сертификата. Захтев мора бити правилно и читко попуњен, потписан и
оверен службеним печатом извозника или његовог заступника. Уз захтев
се прилаже прописана административна такса.
2. Документација уз захтев за издавање фитосанитарног сертификата: Уз
захтев за преглед пошиљке ради издавања фитосанитарног ертификата за
извоз у Руску Федерацију прилаже се следећа документација:
- подаци из евиденције о примењеним средствима за заштиту биља на
прописаном обрасцу који је дат у Прилогу 4 – Подаци из евиденције о
примењеним средствима за заштиту биља, одштампан уз ову
инструкцију и чини њен саставни део,
- Декларација о безбедности хране Прилога 5,
- фактура,
- остала потребна документа.
3. Здравствени преглед пошиљке: Ако је захтев правилно и читко попуњен,
потписан и оверен службеним печатом извозника или његовог заступника
и приложена сва потребна документа, овлашћена Пољопривредна стручна
служба врши здравствени преглед пошиљке. Здравствени преглед биља:
- обухвата преглед превозног средства, преглед амбалаже и преглед
биља, које се прегледа визуелно, одваја се сумњиво биље и детаљно
прегледа помоћу лупе или бинокулара и осталих помагала,
- врши се на месту утовара, а у изузетним ситуацијама, уколико преглед
није извршен на месту утовара, могуће је преглед извршити и на
граничном прелазу. У том случају извозник, односно његов заступник
је дужан да уз захтев за издавање фитосанитарног сертификата
приложи и писмено образложење зашто преглед није извршен у месту
утовара и да обезбеди све услове да се здравствени преглед изврши
безбедно и квалитетно
4. Кад се утврди да пошиљка биља (воћа и поврћа) није заражена штетним
организмима, односно да пошиљка испуњава прописане фитосанитарне
услове издаје се фитосанитарни сертификат.

7) Ова инструкција се примењује од дана доношења. Доношењем ове
инструкције престаје да важи Инструкција о организацији послова и начину рада у
поступку извоза хране биљног порекла из Републике Србије у Руску Федерацију,
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Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Генерални инспекторат,
број 335-00-4/2010-01, од 12.04.2010. године.

ДИРЕКТОР

с. р. Проф.др Ферeнц Баги,
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