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Уводне напомене
Овај документ представља општи оквир плана инспекцијског надзора Одељења граничне фитосанитарне
инспекције - Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2018.
годину. План садржи смернице за израду појединачних планова инспекцијског надзора које су обавезни да
ураде шефови одсека граничне фитосанитарне инспекције, и гранични фитосанитарни инспектори по
граничним прелазима.
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења граничне фитосанитарне инспекције у Управи за заштиту
биља за 2018.годину донесен је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС
бр.36/2015) и чланом 63. Закона о државној управи (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Одељења граничне
фитосанитарне инспекције у 2018.години, непосредне примене закона и других прописа.
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења граничне фитосанитарне инспекције је повећање
ефективности и транспарентности, као и:
-непосредна примена закона и других прописа,
-спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом степену,
-праћење стањa и предлагање мера за унапређење стања на граничним прелазима
-превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора;

Циљеви
Општи циљ овог годишњег плана је да омогући усмеравање граничне фитосанитарне инспекије на оне
активности надзора који носе значајан ризик и где постоји значајан јавни интерес у области заштите здравља
биља, биљних производа,безбедности хране, заштите људи и животиња,животне средине обезбеђења заштите
интереса потрошача.
Овај циљ постићи ће се остварењем ефикасне организације и спровођења фитосанитарне контроле која се
спроводи кроз надзор, инспекцију, мониторинг, узорковање и проверу над применом закона и других прописа
који се односе на здравствену исправност и квалитет хране, хране за животиње биљног порекла , у складу са

овим и појединачним плановима инспекцијских надзора, као и посебним плановима контроле израђеним за
специфична подручја и врсте контроле, као и координацијом активности инспекцијских надзора .
Такође, циљ плана је боље управљање ресурсима граничне фитосанитарне инспекције,
боља интеграција послова у области инспекцијског надзора и координационих активности, и омогућавање
праћења активности инспекцијског надзора.
Стратешки циљ Одељења граничне фитосанитарне инспекције је усмерен на успостављање и изградњу
модерног система граничне инспекције прилагођеног ЕУ стандардима и то кроз реформу, реорганизацију и
модернизацију граничне фитосанитарне инспекције.
Посебан циљ ефикасне организације и спровођења инспекцијских надзора додатно ће се остварити и
едукацијом граничних фитосанитарних инспектора и израдом писаних процедура, упутстава и остале
документације.
Ефикасном организацијом и спровођењем службених контрола постићи ће се:
Имплементација прописа на националном, регионалном и локалном нивоу;
Редовно спровођење инспекцијских надзора, на основу анализе ризика и са одговарајућом учесталости;
Непристрасност, квалитет и доследност инспекцијских надзора;
Висока транспарентност инспекцијских надзора.
Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима који се планирају да
остваре у 2018.години, а који су везани за активности Одељења граничне фитосанитарне инспекције по
одсецима граничне фитосанитарне инспекције, одговорност за реализацију задатака и активности и у ком
року их треба реализовати.
Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора Одељења граничне
фитосанитарне инспекције обављају се свакодневно.

Организациона структура
Расподела ресурса
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 2018.
Укупан број дана у години
Годишњи одмори
Празници
УКУПНО РАДНИХ ДАНА

365
30
12
365

Напомена:Радно време граничне фитосанитарне инспекције на два гранична прелаза Хоргош и
Батровце је 24-оро часовно.На осталим граничним прелазима радно време је у доба летњег рачунања
времена 12-то часовно а у доба зимског рачунања времена 10-то часовно.

Организација и организациона шема
Одељење граничне фитосанитарне инспекције обавља послове, фитосанитарне контроле која се спроводи
кроз надзор, инспекцију, мониторинг, узорковање и проверу над применом закона и других прописа који се
односе на: контролу здравља биља при увозу, извозу и провозу са претоваром; издавање фитосертификата;
издавање биљног пасоша; контролу средстава за заштиту и исхрану биљаи оплемењивача земљишта при
увозу и провозу са претоваром; контролу безбедности хране и хране за животиње биљног и мешовитог
порекла при увозу, провозу и извозу; контролу присуства ГМО; контролу нивоа радиоактивне контаминације
код биља и средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта; наређивање фитосанитарних мера;
припрему нотификације пресретања штетних организама при увозу; давање стручних мишљења код израде
предлога прописа из области здравља биља, средстава за заштиту и исхрану биља оплемењивача земљишта,
безбедности хране, семена и садног материјала, заштита од јонизујућег зрачења и ГМО; обавља и друге
послове из ове области.
У Одељењу граничне фитосанитарне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице и то пет (5)
Одсека:
1.Одсек граничне фитосанитарне инспекције Суботица (гранични прелази:Хоргош, Суботица, Богојево,
Бездан, Кикинда, Вршац и Ватин), са седиштем у Суботици,
2. Одсек граничне фитосанитарне инспекције Београд (гранични прелази: Београд, Велико Градиште,
Батровци, Шид, Сремска Рача), са седиштем у Београду,
3. Одсек граничне фитосанитарне инспекције Мали Зворник (гранични прелази: Мали Зворник, Брасина,
Котроман, Гостун и Пријепоље), са седиштем у Малом Зворнику,
4. Одсек граничне фитосанитарне
инспекције Прешево (гранични прелази: Градина, Димитровград, Прешево, Ристовац), са седиштем у
Прешеву,
5. Oдсек граничне фитосанитарне инспекције за контролу пошиљака на местима царињења - 11 места
царињења (Суботица, Нови Сад, Вршац, Шид, Београд, Лозница, Крагујевац, Чачак, Ниш, Димитровград и
Прешево).

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

1. Одсек за правне, опште и
финансијске послове

2. Одељење за здравље биља и
биљни карантин

3. Одсек за средства за
заштиту и исхрану биља

4. Одсек за признавање сорти

5. Група за заштиту биљних
сорти и биолошку сигурност

6. Група за семе и садни
материјал

7. Група за међународну
сарадњу у фитосанитарној
области
8. Група за унутрашњу
контролу у фитосанитарној
области
9. Одељење фитосанитарне
инспекције

10.Одељење граничне
фитосанитарне инспекције

Oдсек за контролу
пошиљака на
местима царињења

Одсек Суботица
Одсек Београд
Одсек
Зворник

Мали

Одсек Прешево

Анализа броја запослених по звању
Р.бр.
1
2
3

Звање
Виши Саветник
Самостални саветник
Саветник
УКУПНО

Број
1
5
39
45

Кадровски капацитети према организационим јединицама

Р.бр.
1
2
3
4
5

Oдсек
Београд
Суботица
Прешево
Мали Зворник
Одсек у местима царињења

Предвиђено по
Систематизацији
10
9
7
6
14

Број
запослених
10
9
6
6
13

Остале активности у раду Одељења граничне фитосанитарне инспекције осим планираних
инспекцијских надзора
Осим планираних инспекцијских надзора које се спроводе овим Планом, у оквиру рада Одељења граничне фитосанитарне
инспекције спроводе се и остале активности за које је такође потребно планирати потребно време и то:
-Предлагање промена прописа и учествовање у изради прописа из делокруга граничне фитосанитарне инспекције
-Припрема и израда недељних, месечних, кварталних и годишњих планова и извештаја о раду
-Израда стручних упутстава, процедура и инструкција за рад граничних фитосанитарних инспектора
-Одржавање стручно-консултативних састанака у организационим јединицама у седишту и ван седишта Управе за заштиту
биља, преношење искустава и уједначавање праксе
-Сарадња са другим министарствима и институцијама;

-Обука граничних фитосанитарних инспектора, како у сарадњи са другим секторима и органима управе у оквиру
министарства (Службе за управљање кадровима Владе), тако и са другим институцијама, преко TAIEX програма Европске
комисије;
-Учествовање граничних фитосанитарних инспектора у радним групама (за израду законских и подзаконских прописа, итд.)
-Припрема и давање стручних савета и одговора поводом захтева странака – представки у непосредном контакту или путем
телефона
-Сачињавање информативних материјала за потребе новинара и прилога за медије;

Стратегија рада одељења граничне фитосанитарне инспекције

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТИ

Р.бр.
Шта
постићи

1

ОДГОВОРНА
ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

Како ћемо постићи специфичне
желимо циљеве?
Које
специфичне Како
задатке/активности
задатке/активности
морамо предузети

РОК
У
КОЈЕМ
СЕ
ЦИЉ/АКТИВ
НОСТ
МОРА
ОБАВИТИ

Када
Ко је одговоран за задатак/
меримо спровођење
активност
активности
и мора
задатака
бити
завршен

Израда годишњег плана
Стратешко и
годишње Учествовање у изради годишњег
и објављивање на званичној
планирање и извештавање Плана рада
web презентацији Управе за
о раду Одељења
заштиту биља

Начелник
Одељења
за
15.01.2018.
послове
инспекцијског

надзора
контроле
Израдом Правилника о програму и
плану мониторинга узорковања
пошиљки при увозу који подлежу
фитосанитарној
контроли
на
граничним прелазима усвојиће се
нови
приступ
планирања
инспекцијских надзора које се
заснивају на анализи ризика,
начелу
предострожности,
ефикасној
организацији,
унапређењу система и другим
факторима важним за планирање
инспекцијских надзора

Израдом
Правилника
о
програму
и
плану
мониторинга
узорковања
пошиљки при увозу који
подлежу
фитосанитарној
контроли
на
граничним
прелазима Управе за заштиту
биља
за
период
од
01.04.2018.- 01.04.2019. и
објављивање на званичној
web презентацији Управе за
заштиту биља

2

Израда Правилника о
програму
и
плану
мониторинга узорковања
пошиљки при увозу који
подлежу
ветеринарско
санитарној контроли на
граничним
прелазима,
Управе за заштиту биља
за период од 01.04.2018.01.04.2019.

3

Успостављање
система
обуке и континуираног
Урађене процедуре и упустава
Припрема процедура и упустава за
унапређења знања и вештина
за спровођење инспекцијских
спровођење инспекцијских надзора
граничних фитосанитарних
надзора
инспектора

4

Одељење
Дневна, недељна, месечна,
Обрада и анализа података
граничне
Обрада и анализа броја записника, тромесечна, шестомесечна и
о
обављеном
фитосанитарне
решења по граничним прелазима
годишња анализа података
инспекцијском надзору
инспекције
на нивоу одсека, и одељења

5

6

7

Обука, оспособљавање,
семинари, едукације у
вршењу инспекцијског
надзора и примена Закона

Припрема, планирање,
Праћење иновација норми и
упућивање,
оспособљавање стандарда
у
области
граничних фитосанитарних
инспекцијског надзора
инспектора

Начелник
Одељења
за
послове
20.03.2018.
инспекцијског
надзора
и
контроле

Одељење
граничне
фитосанитарне
инспекције

30.06.2018.

Дугорочно
(континуиран
о)

Одељење
граничне
фитосанитарне
инспекције

Дугорочно
(континуиран
о)

Одељење
Број састанака у оквиру граничне
одсека, одељења
фитосанитарне
инспекције

Дугорочно
(континуиран
о)

1.Правовремено
информисање
Одељење
јавности:
Број: обавештења, пружених граничне
Објављивањем важећих прописа и стручних савета
фитосанитарне
планова инспекцијског надзора
инспекције

Дугорочно
(континуиран

Припрема и извршавање
Координација
осталих редовних послова
Одељења
у оквиру инспекцијског
надзора
Превентивно деловање
инспекције

и

рада

у

оквиру

2.Пружањем
стручне
саветодавне подршке субјекту
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Учесталост спровођења планираних инспекцијских надзора
Инспекцијски надзори се спроводе континуирано током целе године
Израда појединачних планова инспекцијских надзора
На основу Годишњег плана инспекцијског надзора Одељења граничне фитосанитарне инспекције, за сваки одсек, израђује се
Појединачни оперативни недељни, месечни, квартални, полугодишњи и годишњи планови инспекцијског надзора. Планови
се сачињавају на основу процене приоритета и значаја одређених активности, као и расположивих ресурса.
Појединачни план инспекцијског надзора обухвата:
сврху и обим инспекцијског надзора;
циљеве инспекцијских надзора;
методе инспекцијског надзора;
субјекте који су укључени у план инспекцијског надзора;
распоред људских ресурса укључених у инспекцијски надзор
План инспекцијског надзора
У овом делу плана приказана је учесталост инспекциjског надзора пошиљака које подлежу фитосанитарној контроли на
граничним прелазима и процењену категорију ризика. Наведена учесталост тј. број физичких прегледа у процентима који се
мора спровести спроводи се на основу Закона о здрављу биља („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), Закон о средствима за заштиту
биља („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) и Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта.

Категорија производа

Број физичких прегледа у процентима
који се мора спровести
Биље и биљни производи

Семе
Садни материјал
Биље и биљни производи из примарне
прозиводње

100%
Средства за заштиту биља
Фунгициди
Инсектициди
Хербициди
Остала средства за заштиту биља
Сировине за производњу средстава за
заштиту биља

100%

Средства за исхрану биља и оплемњњивачи земљишта
Ђубрива
Супстрати
Сировине за производњу ђубрива
Сировине за производњу супстрата

100%

Предлог за одређивање хране која би била предмет узорковања и учесталост узорковања током спровођења службених
контрола при увозу сходно Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009), и на основу интерне Процедуре о
поступању граничног фитосанитарног инспектора током службених контрола пошиљака хране биљног порекла, мешовите
хране и хране за животиње биљног порекла на местима царињења приликом увоза број 321-02-8-2/2015-11 од 12.01.2015
године.
Група/Подгрупа хране
Категорија I
1.Чај –ароматизовани и неароматизовани
2.Смрзнуто воће-јагода,малина
3.Остало јужно воће-бразилски орах, питаја, горка
диња, помело, нар.
4.Остали прехрамбени производи-кикирики бутер,
пистаћи паста, лешник паста, сировине за
производњу сладоледа, ледених десерата и
посластичарских
производа,
протеинске
штанглице, конопљино уље, сирће од умебоши
шљиве.
Провера документације и идентитета 100%
пошиљака.Физички
преглед
и
учесталост
узорковања – не мање од 20% пошиљака
Категорија II
1.Производи индустрије уља-сојина сачма
2.Јестива биљна уља и масти (палмино уље и
палмина маст) и сродни производи.
3. Какао прах (какао).
4. Производи слични чоколадним
5. Пиво (5-13,5% екстраката)
6. Сушено поврће –парадајз,.пасуљ,.кромпир
шаргарепа и паприка
7. Агруми-поморанџе,лимун,семе сезама,језгро
лешника,остали пољопривредни производи –
сушене морске алге, лист винове лозе.
Провера документације и идентитета 100%
пошиљака. Физички преглед и учесталост
узорковања – не мање од 15% пошиљака
Категорија III
1.Ракија од воћа дестилати и ликер
2. Тврде бомбоне, компримати, гумене бомбоне,

Учесталост узорковања у
процентима %

20%

15 %

драже бомбоне, гума за жвакање
3. Стајско ђубриво, стајњак
4. Биљни чај, чипс, масни бисквит, кекс, крекер,
чајно пециво
5. Екстракти хмеља, млински производи од жита,
мајонез и производи сродни мајонезу, маргарин и
други масни намази
6. Чоколада,чоколадни десерти и пралине, какаокрем производ,
7. Пастеризовано поврће, маринирано попврће,
маслине конзервисане, компот, млевена зачинска
паприка, остали производи од воћа и поврћа
8. Кандирано воће, сушене шљиве, сушене смокве,
џем, сосови,
9. Пшеница за млинску индустрију, воћно сирће,
остали производи од кафе, семе соје за
индустријску прераду,
10. Паприка, кромпир, банане, језгро бадема, семе
мака, пасуљ, јабуке, воћни сок, концетровани
воћни сок, остало поврће-броколи, дивљи купус и
кинеска боранија.
11. Мирођија, мускантни орах, першун, оригано,
мешавина зачина, бибер бели, целер, чили,
ољуштено жито-пиринач, млински производи од
пшенице, млински производи од кукуруза, брзо
смрзнута теста, хлеб и пециво-специјални,
12. Енергетска пића, освежавајућа безалкохолна
пића, стоно вино, воћна вина, нискогазирана пића,
сирупи за освежавајућа безалкохолна пића.
Провера документације и идентитета 100%
Физички преглед и учесталост узорковања – не
мање од 10% пошиљака и не више од 10%
пошиљака
Категорија IV
1.Рум, карамеле, мусли, слани флипс,слана пецива,
хуманитарна помоћ, какао прелив, какао маслац.
2.Кукуруз за индустријску прераду и сточну храну,
свеж пекарски квасац, стерилисано поврће.
3. Слатко, воћна салата, сушено грожђе, воћни

10%

желе, мармелада, пекмез, мешано воћно сирће,
скроб, додаци јелима, смеђи шећер, урме, парадајз,
мрква, пистаћи у љусци.
4. Производи слични чоколадним
5. Црни лук, стоно грожђе, јагоде, шљиве, воћни
нектар, лешник у љусци, целер, ловор, лук бели у
праху, коријандер, цимет, нана, босиљак, џумбир,
хлеб пециво-основни, тестенине са додацима.
6. Освежавајућа безалкохолна пића, врхунско вино
са контролисаним и гарантованим географским
пореклом и квалитетом.
Провера документације и идентитета 100%
пошиљака.Физички
преглед
и
учесталост
узорковања – не мање од 5% пошиљака

5%

Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора
Очекује се да ће као и раније постојати потреба за ванредним инспекцијским надзором код 5% пошиљака због накнадног
прегледа пошиљака које пређу гранични прелаз без прегледа граничне фитосанитарне инспекције (збирне пошиљке) или
пређу гранични прелаз на којем није организована гранична фитосанитарна инспекција као и потенцијално акцидентних
ситуација. Овакав тренд се очекује и у 2018. години.

Извештавање о реализацији плана инспекцијског надзора одељења граничне фитосанитарне
инспекције
Извештаји о реализацији плана су:
Недељни – до 09.00 h сваког петка за текућу недељу
Месечни – до 05. у наредном месецу за претходни месец ( табеларни и текстуални извештај);
Tромесечни – квартални за периоде:
I-III (Јануар-Март)
IV-VI (Април-Јун)
VII-IX (Јул-Септембар)
X-XII (Октобар-Децембар)
Квартални извештај, за Одсек и за сваког инспектора појединачно, се доставља до 5. у првом месецу наредног
квартала за претходни квартал, изузев квартала X-XII за који се извештај доставља у року одређеном за доставу годишњег
извештаја.

Извештаји о реализацији плана, поред извештаја, треба да садрже и текстуални извештај о реализацији плана са
посебним освртом на уочене неправилности у примени закона и подзаконских аката и предлогом мера за отклањање истих.
Годишњи извештај за организациону јединицу и за сваког инспектора појединачно се доставља до 15. јануара текуће
године за претходну годину.
Сви извештаји се достављају од стране шефа одсека граничне фитосанитарне инспекције. За тачност података
одговоран је шеф одсека граничне фитосанитарне инспекције који подноси извештај.

Предлози за унапређење рада одељења
-Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа - унапређење рада инспектора
-Успостављање ефикасне базе података Одељења граничне фитосанитарне инспекције делотворног информационог система
-Припрема различитих инструкција, упутстава и процедура о поступању граничног фитосанитарног инспектора приликом
вршења инспекцијских надзора
-Рад граничних фитосанитарних инспектора организовати на најефикаснији начин са становишта расположивих ресурса
-Припремити детаљну анализа рада одсека , сваког фитосанитарног инспектора појединачно а ради потребе редовног
годишњег оцењивања државних службеника
-Унапређење рада граничних фитосанитарних инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку инспектора ради
ефикаснијег рада, како би се ускладио инспекцијски надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору. Обуке инспектора
су нешто што захтева посебну пажњу, имајући у виду њихов значај. Законска обавеза прописана је чланом 50. Закона о
инспекцијском надзору, који прописује да инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора имају
право и обавезу да похађају обуке и друге облике стручног усавршавања за обављање инспекцијског надзора. Обуке и други
облици стручног усавршавања могу да укључују и обуке у сарадњи са правосудним и другим органима, образовним
институцијама, стручним и другим организацијама.
-Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције
-Побољшати техничку опремљеност Одељења граничне фитосанитарне инспекције
-Повећање броја инспектора од тренутног броја, услед повећаног обима посла, ефикаснијег учинка током сменског рада, због
повећане административне процедуре у вођењу поступка и све у циљу адекватније примене Закона о инспекцијском надзору.
-Увођење јединственог информационог система за све инспекције
-Електронско подношење захтева за фитосанитарни преглед као и електронска размена налога за лабораторијски преглед и
лабораторијског извештаја са акредитованим и овлашћеним лабораторијама

Прописи које примењује гранична фитосанитарна инспекција у оквиру вршења својих овлашћења
1.





Закони
Закон о здрављу биља („Сл. гласник РС“, бр. 41/09)
Закон о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09)
Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15)
Закон о средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 41/09)









Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 41/09)
Закон о признавању сорти пољопривредног биља („Сл. гласник РС“, бр. 30/10)
Закон о семену („Сл. гласник РС“, бр. 45/05, 30/10 - др. закон)
Закон о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља („Сл. гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 - др. закон)
Закон о генетички модификованим организмима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09)
Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 88/11)
Закон о семену и садном материјалу („Службени гласник РС“, бр. 54/93)
Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014),
Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, број 18/16),
Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014),

Правилници-Наредбе
 Правилник о хигијенско-техничким, радним и другим условима које морају да испуњавају гранични прелази на којима
постоји организована фитосанитарна инспекција („Службени гласник РС”, број 37/10);
 Правилник о службеној легитимацији и службеном оделу фитосанитарног инспектора, као и начину вођења евиденције о
издатим службеним легитимацијама („Службени гласник РС”, број 48/10 и 84/2011);
 Правилник о листама штетних организама и листама биља, биљних производа и прописаних објеката ("Сл. гласник РС",
бр. 7/2010, 22/2012 и 57/15);
 Правилник о фитосанитарној контроли биља, биљних производа и прописаних објеката у међународном промету
(„Службени гласник РС”, број 32/10 и 32/11);
 Правилник о начину и условима за увоз малих количина биља, биљних производа и прописаних објеката и о одређивању
малих количина за поједине врсте биља и биљних производа ("Сл. гласник РС", бр. 48/2011);
 Одлука о висини накнаде за извршене фитосанитарне прегледе ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013);
 Правилник о начину објављивања података о првој појави штетних организама са листе IА део I, листе IА део II, листе IIА
део I и листе IIА део II („Службени гласник РС”, број 56/10);
 Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Clavibacter michiganensis (Smith)
Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. проузроковача прстенасте трулежи кртола кромпира, начину
одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетних организама, условима за окончање наложених мера, као и
начину обавештавања о предузетим мерама и престанак мера ("Сл. гласник РС", бр. 103/2009):
 Правилник о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног организма Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. проузроковача мрке трулежи кртола кромпира и бактеријског увенућа кромпира и парадајза, начину
одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетног организма, условима за окончање наложених мера, као и
начину обавештавања о предузетим мерама и престанак мера ("Сл. гласник РС", бр. 107/2009;)
 Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма вируса мозаика пепина Pepino Mosaic Virus, као и о мерама које се предузимају у случају појаве тог штетног организма ("Сл. гласник РС", бр.
54/2011);

 Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Synchytrium endobioticum (Schilb.)
Perc. проузроковача рака кромпира, начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетних организама,
условима за окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама ("Сл. гласник РС", бр. 54/2011);
 Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма гљиве Phytophthora
ramorum Werres, de Cock & Man in ‘t Veld sp. Nov., као и о мерама које се предузимају у случају појаве тог штетног
организма ("Сл. гласник РС", бр. 54/2011);
 Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма борове нематоде
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., као и о мерама које се предузимају у случају појаве тог штетног
организма ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011);
 Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетних организама бледожуте кромпирове
цистолике нематоде Globodera pallida (Stone) Behrens и златножуте кромпирове цистолике нематоде Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens, као и о мерама које се предузимају у случају појаве тих штетних организама ("Сл. гласник РС", бр.
51/2013);
 Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма кестенове осе Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu, начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетног организма, условима за
окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама („Службени гласник РС”, број 98/13;)
 Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier), начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетних организама, условима за окончање
наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама („Службени гласник РС”, број 101/13);
 Наредбa о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма вироида вретенавости
кртола кромпира - Potato spindle tuber viroid, као и о мерама које се предузимају у случају појаве тог штетног организма
(„Службеном гласник РС”, број 108/13);
 Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма гљиве Gibberella circinata
Nirenberg & O’Donnell, начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетних организама, условима за
окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама („Службени гласник РС”, број 108/13);
 Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Anoplophora chinensis (Thomson) и
Anoplophora malasiaca (Forster), начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетног организма,
условима за окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама („Сл. гласник РС”, бр. 37/2015);
 Наредбa о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетних организама Epitrix cucumeris (Harris),
Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) као и о мерама које се предузимају у случају појаве
тих штетних организама („Сл. гласник РС”, број 113/2015 од 30.12.2015. године);
 Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Xylella fastidiosa (Wells et al.),
начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетних организама, условима за окончање наложених
мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама („Службени гласник РСˮ, број 31/16);
 Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2017. годину („Сл. гласник РС”, број 48/2017);
 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);

 Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о
храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља („Сл.
гласник РС“, бр. 25/10, 28/11 и 20/13)
 Правилник о методама узорковања и испитивања хране ради утврђивања остатака средстава за заштиту биља у храни
(„Сл. гласник РС”, бр. 110/12)
 Правилник о промету, увозу и узорковању пестицида (“Сл. лист СРЈ”, бр. 59/01, „Сл. гласник РС“, бр. 104/05, 21/12 - др.
пропис)
 Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих ће се извозити, увозити и провозити пошиљке средстава за заштиту
и исхрану биља („Сл. гласник РС“, бр. 111/04)
 Правилник о условима и начину вршења прегледа и узорковања пошиљке при увозу, начину најављивања приспећа
пошиљке, обрасцу и садржини захтева за преглед пошиљке и условима које увозник мора да обезбеди ради обављања
фитосанитарног прегледа, као и начину достављања узорака, броју и величини узорака ради испитивања и начину
поступања са одузетом пошиљком („Сл. гласник РС“, бр. 86/10, 22/12)
 Правилник о условима и начину вршења прегледа средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, начину
узорковања и достављања узорака и броју и величини узорака ради испитивања у промету и примени („Сл. гласник РС“,
бр. 86/10, 41/2012)
 Одлука о висини накнаде у области средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013,
30/2014)
 Правилник o условима хигијене хране („Сл. гласник РСˮ, бр. 73/10)
 Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета („Сл. гласник
РСˮ, бр. 72/10)
 Правилник о Листи мешовите хране и начину вршења контроле мешовите хране („Сл. гласник РС“, бр. 33/10)
 Правилник о посебним условима хигијене плода малине и купине у свежем или смрзнутом стању у свим фазама промета
(„Сл. гласник РС“, бр. 80/11)
 Одлука о висини накнаде за лабораторијске анализе узорака хране и хране за животиње биљног порекла узетих током
службених контрола („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013).
 Правилник о декларисању,означавању и рекламирању хране. („Сл. гласник РС“, бр. 85/2013).

Завршне напомене
Одељење граничне фитосанитарне инспекције - Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину ће се редовно ажурирати, узимајући у обзир следеће:
Нове законске прописе
Појаву нових ризика по здравље биља, људи и животиња
Измене у организацији рада одељења за послове инспекцијског надзора и контроле
Резултате инспекцијских надзора граничне фитосанитарне инспекције у Републици Србији;
Научна открића,
Резултате ревизија.

