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Поштовани произвођачи, дистрибутери, увозници…
Ако производите или продајете семенски кромпир, пољопривредни садни
материјал воћака, винове лозе или украсног биља?
Професионални сте произвођач пољопривредног садног материјала поврћа,
цвећа или садног материјала шумског биља?
Ваша је делатност откуп, дистрибуција и складиштење плодова цитруса или
меркантилног кромпира?
Увозите разне врсте садног материјала, супстрат за узгој или резано цвеће?
Увозите одређене врсте дрвета или га прерађујете?
Уколико обављате једну или више од наведених делатности, држалац
сте биља за које при премештању унутар територије Републике Србије као и
при увозу важе нови прописи из подручја здравља биља.
Закон о здрављу биља представља основ за доношење низа нових
подзаконских прописа који ће омогућити примену европских стандарда у области
здравља биља.
Успостављање ФИТО-Регистра и система издавања биљног пасоша једна је
од мера која се уводи у циљу побољшања фитосанитарног надзора над оним
категоријама биља које су препознате као ризичне, а то су пре свега биље и биљни
производи који су наведени у Листама VA и VБ Правилника о Листама као и сво
друго биље и биљни производи за које је на основу процењеног ризика прописано
да су у систему регистрације.
Биљни пасош је службена етикета, исправа или друга службена ознака којом
се потврђује да биље и биљни производи који се премештају односно стављају на
тржиште унутар територије Републике Србије испуњавају прописане
фитосанитарне захтеве, и издаје се након обављеног фитосанитарног прегледа.
Овај систем се у условима јединственог тржишта Европске уније примењује
од 1993. године. Биљни пасош представља доказ да су биље и биљни производи
који се премештају са места производње здравствено исправни, а у случају
избијања заразе осигурава следљивост до извора заразе.

УПИС У ФИТО-РЕГИСТАР
На основу Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, бр. 41/09), а у
складу са:
 Правилником о садржини и начину вођења Регистра произвођача,
прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља,
биљних производа и прописаних објеката као и образац захтева за упис у
Регистар („Службени гласник РС”, бр. 39/10);
 Правилником о Листама штетних организама и Листама биља, биљних
производа и прописаних објеката („Службени гласник РС”, број 7/10 и
22/12);
 Правилником о утврђивању врста биља, биљних производа и прописаних
објеката који се не налазе на Листи VA део I и Листи VA део II („Службени
гласник РС”, број 64/10);

УПИС У ФИТО-РЕГИСТАР ОБАВЕЗАН ЈЕ ЗА ДРЖАОЦЕ БИЉА КОЈИ ОБАВЉАЈУ
СЛЕДЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ:
1. производњу, складиштење и дистрибуцију биља и биљних производа са
Листе VA део I Правилника о листама штетних организама и листама биља,
биљних производа и прописаних објеката;
2. увоз биља, биљних производа и прописаних објеката са Листе VB део I
Правилника о листама штетних организама и листама биља, биљних
производа и прописаних објеката;
3. производњу, откуп или прикупљање у складишту, (збирна или остала
складишта са или без паковања), прераду биља и биљних производа у складу
са Правилником о утврђивању врста биља, биљних производа и прописаних
објеката који се не налазе на Листи VA део I и Листи VA део II.
Групе биља, биљних производа и прописаних
објеката на које се односи делатност

Производња
ради даље Прерада Дистрибуција Складиште
продаје

Увоз

Садни материјал воћа*
Садни материјал винове лозе*
Садни материјал дрвенастог украсног биља*
Садни материјал поврћа*
Садни материјал једногодишњег или
двогодишњег украсног биља*
Садни материјал шумског биља*
Садни материјал хмеља*
Садни материјал биља Beta vulgaris*
Лончанице украсног биља
Семе
Семенски кромпир
Меркантилни кромпир
Плодови цитруса
Плодови воћа и поврћа
Дрво односно кора (односи се на прераду дрва
рода Platanus L.)
Земљиште и супстрат
Резано цвеће, зеленило, украсне гране са
цветовима, листовима (нпр. божићно дрво)

*Садни материјал обухвата: саднице, калемове, подлоге, семе, живиће, племке, расад,
изданке, резнице, ризоме, гомоље, луковицe и др. репродукциони садни материјал.
УПИС У ФИТО-РЕГИСТАР ОБАВЉАЋЕ СЕ У ФАЗАМА ЗБОГ ВЕЛИКОГ БРОЈА
ОБВЕЗНИКА И ТО:






Произвођачи, увозници и дистрибутери садног материјала воћака, винове
лозе и хмеља – 2012. годинa;
Произвођачи, збирни магацини, прерађивачка индустрија и дистрибутивни
центри меркантилног кромпира – 2012. година;
Произвођачи, увозници и дистрибутери осталог биља намењеног садњи и
семена наведеног у Листи VA део I и VB део I :
o увозници и дистрибутери - до краја марта 2013. године
o произвођачи - приликом пријаве производње у 2013. години;
Произвођачи, увозници и дистрибутери осталог биља, биљних производа и
прописаних објеката (плодови, дрво, изолована кора, земљиште и
супстрат...) – до краја 2013. године.

БИЉНИ ПАСОШ
Биљни пасош јесте службени документ, исправа или друга службена ознака којом
се потврђује да биље, биљни производи и прописани објекти у промету, испуњавају
фитосанитарне услове прописане законом и прописима донетим на основу њега.
На основу Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, бр. 41/09) а у складу са:
 Правилником о листама штетних организама и листама биља, биљних
производа и прописаних објеката („Службени гласник РС”, број 7/10 и
22/12)
 Правилником о фитосанитарном прегледу биља, биљних производа и
прописаних објеката и о биљном пасошу, (»Службени гласник РС«, бр.
23/12)
издавање биљног пасоша РС почеће од 01. 09.2013. године осим за:
- садни материјал воћака, винове лозе и хмеља, који ће се издавати од 1.
септембра 2012. године од стране Фитосанитарне инспекције Управе за
заштиту биља;
- биљни пасош за заштићена подручја, који ће се издавати од дана уласка Републике
Србије у Европску Унију.

ГРУПЕ БИЉА И БИЉНИХ ПРОИЗВОДА
Биљe и биљни производи наведени у Листи VA део I:
Група 1
Група 2
Група 3
Биљe и биљни производи наведени у Листи VB део I:
Група 4
Биље и биљни производи намењени премештању у одређена заштићена
подручја који ће бити прописани у Листи VA део II:
Група 5
Биље и биљни производи прописани Правилником о утврђивању
врста биља, биљних производа и прописаних објеката који се не налазе на
Листама. за које је обавезан упис у ФИТО – Регистар
Група 6

ГРУПА 1.
САДНИ МАТЕРИЈАЛ





 хмеља
 репе

цитруса
винове лозе
коштичавог воћа
биљака домаћина Erwinia amylovora
семенског кромпира

 Цитруси
• Citrus L. и хибриди
- C. sinensis (поморанџа),
- C. limon (лимун),
- C. paradisi (грејпфрут),
- C. delicioza (мандарина),
- Citrus x clementina (клементина) и др.
• Fortunella Swingle . и хибриди (златна поморанџа)
• Poncirus Raf. и хибриди (јапанска горка поморанџа, јапански лимун)
 Винова лоза
• Vitis L. (винова лоза)
 Коштичаво воће
- Prunus L.,
- P. domestica (шљива),
- P. persica (бресква),
- P. armeniaca (кајсија),
- P. cerasus x P. avium (марела),
- P. avium (трешња),
- P. cerasus (вишња),
- P. amygdalus (бадем),
- P. salicina (jапанска шљива)
- друге воћне и украсне врсте и подлоге рода Prunus искључујући Prunus
laurocerasus L. и Prunus lusitanica L.
 Биљке домаћини Erwinia amylovora
Amelanchier Med. (дивља мушмула)
• Chaenomeles Lindl. (јапанска дуња)
• Cotoneaster Ehrh. (дуњарица, мушмулица)
• Crataegus L. (глог)
• Eriobotrya Lindl. (јапанска мушмула)
• Malus Mill. (јабука)
• Pyrus L. (крушка)
• Cydonia Mill. (дуња)
• Mespilus L. (мушмула)
• Sorbus L. (оскоруша)
• Pyracantha Roem. (глоговица, ватрени трн)
• Photinia davidiana (Dcne.) Cardot (фотинија)
 Семенски кромпир
• Solanum L. (које формира столоне или кртоле) са столонама и кртоластим формама
или њихови хибриди,
- Solanum tuberosum (семенски кромпир)
 Хмељ
•
Humulus lupulus L. (хмељ)
 Репа
•
Beta vulgaris L. (шећерна репа, блитва, цвекла, сточна репа)
•

Фито-регистар
Обавезни сте да се упишете у Фито-регистар ако увозите, производите,
дистрибуирате или продајете наведени садни материјал без обзира да ли је
намењен професионалним произвођачима ради даљег гајења или премештању
односно продаји све до крајњих корисника.

Биљни пасош
Биљни пасош мора да прати наведени садни материјал у свим фазама премештања
све до крајњег корисника.
Биљни пасош мора бити причвршћен за сваку појединачну биљку или свежањ
биља, односно на најмању могућу јединицу паковања намењену продаји.
Напомена: нисте обавезни да се упишете ако само дистрибуирате или продајете
наведени садни материјал који је спреман за продају крајњем кориснику и већ га
прати биљни пасош па није потребно да се издаје нови.

ПЛОДОВИ
Плодови
 Citrus L. и хибриди
- C. sinensis (поморанџа),
- C. limon (лимун),
- C. paradisi (грејпфрут ),
- C. delicioza (мандарина),
- Citrus x clementina (клементина) и др.
 Fortunella Swingle и хибриди (златна поморанџа)
 Poncirus Raf. и хибриди (јапанска горка поморанџа, јапански лимун)
Фито-регистар
Обавезни сте да се упишете у Фито-регистар ако увозите или производите
наведене плодове с намером дистрибуције, откупљујете их или прикупљате у
складиштима.
Биљни пасош
При премештању наведених плодова са лишћем и петељкама, унутар територије
Републике Србије није потребно издавати биљни пасош.

ДРВО
 Дрво
•

Platanus L. (платани)

Фито-регистар
Обавезни сте да се упишете у Фито-регистар ако увозите и прерађујете дрво рода
Platanus L., с кором или без ње.
Биљни пасош
При премештању наведеног дрвета пореклом из Републике Србије није потребно
издавати биљни пасош.

ГРУПА 2.






САДНИ МАТЕРИЈАЛ И СЕМЕ ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА
јагодичастог воћа
поврћа
шумског биља
украсног биља
семе одређених врста

oto: . Boπ

Садни материјал


Јагодичасто воћe
•
•



Поврће
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•



Brassica L.
- B. оleracea convar. capitata var.capitata (купус),
- B. oleracea convar. capitata var. sabauda (кељ),
- B. oleracea convar. acephala var. gongylodes (келераба),
- B. olerace convar. botrytis var. botrytis (карфиол),
- B. oleracea convar. botrytis var.cymosa (броколи),
- B. oleracea convar. acephala var. sabellica (лиснати кељ),
- B. oleracea convar. oleracea var. gemmifera (кељ пупчар),
- B. pekinensis (кинески купус),
- B. napus var.bulata (купусна уљана репица) и др.
Solanaceae
- Lycopersicon (L. lycopersicum - парадајз),
- Capsicum (C. annuum - паприка),
- Solanum (S. melongena – патлиџан, S. tuberosum - кромпир),
- Nicotiana (N. tabacum - дуван),
- Datura (D. stramonium - датура),
- Petunia (петунија,.....и др. родови и врсте фамилије Solanaceae)
Lactuca L. (салата)
Allium ascalonicum L. (укључујући и семе) - козјак
Allium cepa L. (укључујући и семе) - црни лук
Allium porrum L. (празилук)
Allium schoenoprasum L. (укључујући и семе) - влашац
Apium graveolens L. (целер)
Cucumis L. (краставац, диња)
Spinacia L. (спанаћ)

Шумско биљe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Fragaria L. (јагода)
Rubus L. (малина, купина)

Abies Mill. (јела)
Castanea Mill. (кестен)
Picea A. Dietr. (смрча)
Pinus L. (бор)
Quercus L. (храст)
Platanus L. (платан)
Populus L. (топола)
Tsuga Carr. (тсуга)
Pseudotsuga Carr. (дуглазија)
Prunus laurocerasus L. (ловорвишња)
Prunus lusitanica L. (португалска трешња)
Larix Mill. (ариш)

Украсно биљe
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbena L. (вербена)
Dendranthema (DC) Des Moul. (хризантема)
Argyranthemum L. (маргарета)
Aster L. (звездан)
Dianthus L. и хибриди (каранфил)
Exacum spp.
Gerbera Cass. (гербер)
Gypsophila L. (сапуњача)

Impatiens L. новогвинејски хибриди (воденика)
Leucanthemum L. (иванчица)
• Lupinus L. (лупина)
• Pelargonium l’Hérit. ex Ait. (мушкатла)
• Tanacetum L. (вратић, бухач)
• Биљке Palmae, намењене за садњу, које имају пречник стабла преко 5 cm и припадају
следећим родовима: Brahea, Butia, Chamaerops, Jubaea, Livistona, Phoenix, Sabal,
Syagrus, Trachycarpus, Trithrinax, Washingtonia
* * Остале зељасте врсте, искључујући биље из фамилије Gramineae и искључујући
луковице, ризоме, семе и кртоле.
•
•

Семе
•
•
•
•

Helianthus annuus L. (сунцокрет)
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex (парадајз)
Medicago sativa L. (луцерка)
Phaseolus L. (пасуљ)

Фито-регистар
Обавезни сте да се упишете у Фито-регистар ако увозите, производите или
дистрибуирате наведени садни материјал и семе наведених врста намењено
професионалним произвођачима који тај садни материјал или семе гаје ради
добијања коначних производа за тржиште (нпр. плодови, резано цвеће, лончанице,
дрво..) или ради даљег умножавања и продаје умноженог садног материјала.
Биљни пасош
Биљни пасош мора да прати наведени садни материјал и семе када су намењени
професионалним произвођачима осим за садни материјал јагодичастог воћа за који
је потребан биљни пасош у свим фазама премештања све до крајњег корисника.

ЛОНЧАНИЦЕ
Лончанице
•
•
•
•
•

Araceae
Marantaceae
Musaceae
Persea Mill.
Strelitziaceae
Фито-регистар
Обавезни сте да се упишете у Фито-регистар ако увозите, производите или
дистрибуирате наведене лончанице за потребе професионалних произвођача, који
то биље умножавају, пресађују или гаје ради продаје лончаница или резаног цвећа.
Биљни пасош
Биљни пасош мора да прати наведене
професионалним произвођачима.

лончанице

ГРУПА 3.
ЛУКОВИЦЕ И ГОМОЉИ УКРАСНОГ БИЉА

када су намењене

Луковице и гомољи украсног биља
•

Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’
Galanthus L. - висибаба
Galtonia candicans (Baker) Decne.
патуљасте сорте и њихови хибриди рода Gladiolus Tourn. ex L., као што су
Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort.,
Gladiolus ramosus hort и Gladiolus tubergenii hort. (гладиоле)
Hyacinthus L.
Iris L. (перуника, ирис)
Ismene Herbert
Muscari Miller
Narcissus L. (нарцис)
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L. (никсица)
Tigridia Juss.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фито-регистар
Обавезни сте да се упишете у Фито-регистар ако увозите, производите или
дистрибуирате
наведени садни материјал
намењен професионалним
произвођачима, који тај садни материјал гаје ради производње резаног цвећа и
лончаница или ради даљег умножавања и продаје умноженог садног материјала.
Биљни пасош
Биљни пасош мора да прати наведени садни материјал намењен професионалним
произвођачима.

ГРУПА 4.
САДНИ МАТЕРИЈАЛ
Упис је обавезан за све увознике садног материјала без обзира на род и врсту.

СЕМЕ
Упис је обавезан за све увознике наведеног семена.
СЕМЕ
• Allium ascalonicum L. (козјак)
• Allium cepa L. (црни лук)
• Allium porrum L. (празилук)
• Allium schoenoprasum L. (власац)
• Capsicum spp. (паприка, феферони)
• Helianthus annuus L. (сунцокрет)
• Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw. (парадајз)
• Medicago sativa L. (луцерка)
• Oryza spp. (пиринач)
• Phaseolus L. (пасуљ)
• Prunus L. (шљива, бресква,нектарина,
марелица, трешња, вишња, бадем,
миробалана, џанарика и др.)

ПОРЕКЛОМ ИЗ

свих земаља

свих земаља

•
•

Rubus L. (малина, купина)
Zea mays L. (кукуруз)

•

Brassicaceae (Cruciferae) - крсташице

•

Poaceae (Gramineae) - траве

•

Secale (раж)

•

Trifolium spp. (детелина)

•

Triticum (пшеница)

•

X Triticosecale (тритикале)

Аргентине, Аустралије, Боливије,
Чилеа, Новог Зеланда и Уругваја
Аргентине, Аустралије, Боливије,
Чилеа, Новог Зеланда и Уругваја
Авганистана, Индије, Ирана, Ирака,
Мексика, Непала, Пакистана,
Јужноафричке Републике и САД-а
Аргентине, Аустралије, Боливије,
Чилеа, Новог Зеланда и Уругваја
Авганистана, Индије, Ирана, Ирака,
Мексика, Непала, Пакистана,
Јужноафричке Републике и САД-а
Авганистана, Индије, Ирана, Ирака,
Мексика, Непала, Пакистана,
Јужноафричке Републике и САД-а

РЕЗАНО ЦВЕЋЕ И ДЕЛОВИ БИЉА
Упис је обавезан за све увознике резаног цвећа и делова биља.
•

ДЕЛОВИ БИЉА
Лиснато поврће

ПОРЕКЛОМ ИЗ

 Apium graveolens L. (целер)
 Ocimum L. (босиљак)
•

Резано цвеће
свих земаља

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Свежи делови биља који нису
намењени за садњу: украсне
гране с цветовима, листовима
(иглицама) и сл.

Acer saccharum (шећерни јавор)
Castanea Mill (кестен)
Coniferales (четинари)
Populus L. (топола)
Quercus L. (храст)
Dendranthema (DC.) (хризантема)
Des. Moul.
Dianthus L. (каранфил)
Gypsophila L. (сапуњача)
Pelargonium l’Herit. ex Ait (мушкатла)
Phoenix spp.
Solidago L. (златница)
Prunus L. (шљива, бресква,нектарина,
марелица, трешња, вишња, бадем,
миробалана, џанарика и др.)

ПЛОДОВИ

САД-а и Канаде

свих земаља

ваневропских земаља

Упис је обавезан за све увознике наведених плодова.
ПЛОДОВИ (воће и поврће)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malus Mill. (јабука)
Pyrus L. (крушка)
Prunus L. (шљива, бресква,нектарина, марелица, трешња, вишња, бадем, миробалана,
џанарика и др.)
Ribes L. (црвена и црна рибизла, огрозд)
Cydonia Mill. (дуња)
Diospyros L. (каки, јапанска јабука)
Vaccinium L. (боровница, брусница)
Vitis L. (винова лоза)
Solanum melongena L. (плави патлиџан)
Momordica L.
Annona L. (папаја)
Citrus L. и хибриди (наранџа, лимун, грејпфрут, мандарина, клементина, лимета и др.)
Fortunella Swingle и хибриди (златна поморанџа)
Poncirus Raf. и хибриди (јапанска горка поморанџа, јапански лимун)
Mangifera L. (манго)
Passiflora L. (христов венац)
Psidium L.
Syzygium Gaertn.

КРОМПИР
Упис је обавезан за све увознике кромпира, семенског и меркантилног.

ИЗОЛОВАНА КОРА
Упис је обавезан за све увознике изоловане коре наведених врста.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ИЗОЛОВАНА КОРА
Coniferales - четинари
Acer saccharum Marsh. (шећерни јавор)
Populus L. (топола)
Quercus L. (храст, осим Quercus suber –
храст плутњак)
Fraxinus L.,
Juglans mandshurica Maxim.,
Ulmus davidiana Planch.,
Ulmus parvifolia Jacq.
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ПОРЕКЛОМ ИЗ
ваневропских земаља
свих земаља

Канаде, Кине, Јапана, Монголије,
Републике Кореје, Русије, Тајвана и
САД-а.

ДРВО
Упис је обавезан за све увознике дрвета наведених врста.
ДРВО
ПОРЕКЛОМ ИЗ
•

Acer saccharum Marsh. (шећерни јавор)

•

Coniferales (четинари)

САД-а и Канаде
ваневропских земаља, Казахстана,
Русије и Турске

•

Platanus L. (платани)

•

Populus L. (топола)

земаља америчког континента

•

Quercus L. (храст)

САД-а

•

Fraxinus L., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus
parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc.

САД-а и Јерменије

Канаде, Кине, Јапана, Монголије,
Републике Кореје, Русије, Тајвана и
САД-а.

ЗЕМЉИШТЕ И СУПСТРАТ ЗА ГАЈЕЊЕ
Упис је обавезан за све увознике земљишта и супстрата за гајење.
Упис није обавезан за оне који увозе супстрат за гајење који се у целини састоји од
тресета.
ЗЕМЉИШТЕ И СУПСТРАТ ЗА ГАЈЕЊЕ
1. Земљише и супстрат за гајење, који се
састоји у целини или делом од земљишта
или чврстих органских материја, као што
су делови биља, хумус који садржи тресет
или кору, осим оног који се у целини
састоји од тресета
2. Земљиште и супстрат, који су додати
биљу или се налазе на биљу, а који се
састоје у целини или делом од материјала
наведеног у тачки 1. или који се састоје у
целини или делом од неке друге чврсте
неорганске материје намењене
одржавању виталности биља

ПОРЕКЛОМ ИЗ

свих земаља

 Турске, Белорусије, Грузије,
Молдавије, Русије,Украјине,
 ваневропских земаља

ЗРНО
Упис је обавезан за увознике зрна житарица за прехрану људи и животиња
следећих родова:
ЗРНО
ПОРЕКЛОМ ИЗ
• Triticum (пшеница)
Авганистана, Индије, Ирана, Ирака,
• Secale (раж)
Мексика, Непала, Пакистана, Јужне
• X Triticosecale (тритикале)
Африке и САД-а
to:

Фито-регистар
Упис у ФИТО-Регистар обавезан је за све увознике биља и биљних производа
наведених у Групи 4., без обзира да ли је за њихово премештање односно стављање
на тражиште унутар Републике Србије потребан биљни пасош или не .
Биљни пасош
Биљни пасош се издаје за биље и биљне производе из Групе 4. само ако су наведени
и у једној од Група 1. – 3.

ГРУПА 5.
Биље и биљни производи намењени заштићеним подручјима
Фито-регистар
Упис у Фито-регистар биће обавезан за све држаоце биља који ће након приступања
Републике Србије Европској унији премештати своје производе у заштићена
подручја Европске уније без обзира коме је намењено (професионалним
произвођачима ради даљег гајења или за продају крајњим корисницима).
Биљни пасош
Приликом премештања биља и биљних производа из ове групе у заштићена
подручја, издаваће се биљни пасош за заштићена подручја.

САДНИ МАТЕРИЈАЛ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abies Mill. (јела)
Amelanchier Med. (дивља мушмула )
Beta vulgaris L. (шећерна репа, блитва, цвекла, сточна репа)
Chaenomeles Lindl. (јапанска дуња )
Cotoneaster Ehrh. (дуњарица, мушмулица)
Crataegus L. (глог)
Cydonia Mill. (дуња)
Eriobotrya Lindl. (јапанска мушмула)
Eucalyptus L’Herit
Larix Mill. (ариш)
Malus Mill. (јабука)
Mespilus L. (мушмула)
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot
Picea A. Dietr. (смрча)
Pinus L. (бор)
Populus L. (топола)
Pseudotsuga Carr. (дуглазија)
Pyracantha Roem. (глоговица, ватрени трн)
Pyrus L. (крушка)
Sorbus L. (оскоруша)
Solanum tuberosum L. (семенски кромпир)

СЕМЕ
•
•
•
•

Beta vulgaris L. (шећерна репа, блитва, цвекла, сточна репа)
Dolichos Jacq.
Gossypium spp. (памук)
Phaseolus vulgaris (пасуљ)

ПЛОДОВИ
•
•

Gossypium spp. (чахуре) и памук који није очишћен од семена
Vitis L. (винова лоза)

ДРВО И КОРА (дрво са кором, изолована кора)
•
•

Coniferales (четинари)
Castanea Mill. (кестен)

ОСТАЛО

•
•
•

Биље Beta vulgaris L. намењено индустријској преради
Земља и нестерилисани отпад од репе (Beta vulgaris L.)
Живи полен за опрашивање Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
Ehrh.,Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,
Photinia davidianа (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L.

САДНИ МАТЕРИЈАЛ
•
•
•
•

Begonia L.
Euphorbia pulcherrima Willd.
Ficus L.
Hibiscus L.

ГРУПА 6.
1) кртоле меркантилног кромпира (Solanum tuberosum L.);
2) биљке домаћини Phytophthore ramorum - биље Rhododendron spp. (осим
Rhododendron simsii Planch), Viburnum spp., Camellia spp.
Фито-регистар
Упис у Фито-регистар је обавезан ако увозите, производите, откупљујете или
прикупљате у складишта (складиштите) с намером дистрибуције кртоле
меркантилног кромпира.
Упис у Фито-регистар је обавезан за произвођаче и увознике биљака домаћина
Phytophthore ramorum.
Биљни пасош
Приликом премештања меркантилног кромпира унутар подручја Републике Србије
није потребно издавати биљни пасош.
При премештању наведеног дрвета пореклом из Републике Србије није потребно
издавати биљни пасош.

ФИТО-Регистар успоставља и води Одсек за здравље биља и биљни карантин.
Управе за заштиту биља МПШВ.
ОБРАСЦЕ ЗА УПИС У ФИТО-РЕГИСТАР ПОТРАЖИТЕ НА
WЕB СТРАНИЦИ
www.uzb.minpolj.gov.rs
у делу Здравље биља и биљни карантин
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ОДСЕК ЗА ЗДРАВЉЕ БИЉА И БИЉНИ КАРАНТИН
Омладинских бригада бр. 1
11070 Нови Београд
Тел/fax 011/311-7537
E-mail: milka.scekic@minpolj.gov.rs
bojovic.dragica@minpolj.gov.rs
За додатне информације можете се обратити Фитосанитарним инспекторима
на вашем подручју.

