
На основу члана 13. став 3. Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, 

број 41/09), 

Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

  

  

ПРАВИЛНИК 

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“, брoj 39 од 8. јуна 2010. 

  

  

Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописује садржина, начин вођења Регистра 

произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и 

прометника одређених врста биља, биљних производа и прописаних 

објеката (у даљем тексту: Регистар), као и образац захтева за упис у 

Регистар. 

  

Члан 2. 

Регистар садржи податке о привредном друштву, односно другом правном 

лицу и предузетнику који се бави производњом, прерадом, дорадом, увозом, 

складиштењем и прометом биља, биљних производа и прописаних објеката 

(у даљем тексту: произвођач) који се: 

1) налазе на Листи VА део I и Листи VА део II, Листи VБ део I и Листи VБ део 

II; 

2) не налазе на Листи VА део I и Листи VА део II, а чије врсте су утврђене 

посебним прописом. 

Кад се у Регистар уписује и физичко лице Регистар садржи податке и о 

физичком лицу које се бави производњом биља, биљних производа и 

прописаних објеката из става 1. овог члана, који су намењени промету. 

  

Члан 3. 

Регистар садржи податке о произвођачу и физичком лицу из члана 2. став 2. 

овог правилника ( у даљем тексту: држаоци биља ) и податке о делатности. 

Подаци о држаоцу биља су: 

1) јединствени регистарски број (у даљем тексту: фито број); 

2) број и датум решења о упису, односно решења о брисању из Регистра; 

3) назив и седиште правног лица, односно предузетника, матични број, 

порески идентификациони број, број телефона и електронска адреса 

правног лица, односно предузетника, као и име и презиме, адреса и 

јединствени матични број грађана држаоца 

 биља. 

Подаци о делатности односе се на: 



1) врсту делатности држаоца биља (производња, прерада, дорада, увоз, 

складиштење, промет), као и на обављене фитосанитарне прегледе; 

2) статус држаоца биља (правно лице, предузeтник, физичко лице); 

3) број и датум регистрације у Регистар привредних субјеката; 

4) одговорно лице за здравље биља (име и презиме, адреса, јединствени 

матични број грађана); 

5) место и врсту производње, врсту биља, биљних производа и прописаних 

објеката и површине биља, биљних производа и прописаних објеката; 

6) матични идентификациони број за свако место производње; 

7) број из Регистра пољопривредних газдинстава, ако је уписан; 

8) пољопривредно земљиште које се користи за производњу биља, биљних 

производа и прописаних објеката, као и на облик и место складиштења, 

дораде, прераде или промета биља, биљних производа и прописаних 

објеката; 

9) овлашћење за издавање биљног пасоша; 

10) друге податке. 

  

Члан 4. 

Регистар се води у електронској форми. 

Вођење, одржавање и заштита података уписаних у Регистар обезбеђује се 

одговарајућим програмима и различитим нивоима приступа подацима. 

Приликом уписа у Регистар сваком држаоцу биља, биљних производа и 

прописаних објеката додељује се фито број. 

Фито број који је једном додељен не може се мењати. 

Фито број који је додељен држаоцу биља приликом уписа у Регистар не 

може бити додељен другом држаоцу биља. 

  

Члан 5. 

У Регистар се уписују и промене података. 

Држалац биља сваку промену података уписаних у Регистар пријављује 

министарству надлежном за заштиту здравља биља (у даљем тексту: 

Министарство). 

  

Члан 6. 

Увид у Регистар врши се уз обавезно присуство лица овлашћеног за вођење 

тог регистра. 

  

Члан 7. 

Упис у Регистар врши се на основу захтева држаоца биља који се подноси 

Министарству, у складу са законом којим се уређује здравље биља. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу – Захтев за упис у 

Регистар произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и 

прометника одређених врста биља, биљних производа и прописаних 

објеката, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

  



Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 

2010. године. 

  

  

Број 110-00-14/2010-09 

У Београду, 1. јуна 2010. године 

Министар, 

др Саша Драгин, с.р. 

  

 

 



 

– упис у Регистар није обавезан за мале произвођаче и прерађиваче који се 

баве производњом или прерадом биља, биљних производа и прописаних 



објеката под условом да је целокупна производња или прерада биља, 

биљних производа и других прописаних објеката намењена сопственим 

потребама, 

– упис у Регистар није обавезан за држаоце биља који се баве искључиво 

стављањем у промет биља, биљних производа и прописаних објеката 

утврђених у Листи VА део I и Листи VА део II на начин да га само 

дистрибуирају и продају у оригиналном паковању крајњем кориснику и које 

већ прати биљни пасош. 

  

 

 



 



 



 



 

 



 


