
 

 

На основу члана 34. став 2. и члана 35. став 2. Закона о здрављу биља 

(„Службени гласник РС”, број 41/09), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О ЛИСТАMA ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА И ЛИСТАMA БИЉА, БИЉНИХ 

ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА  

 

(Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 7/10 од 19. 

фебруара 2010. године) 

 

Члан 1. 

  Овим правилником утврђују се листе штетних организама и листе биља, 

биљних производа и прописаних објеката, и то: Листа IA део I Штетни организми за 

које није познато да су присутни на територији Републике Србије и чије је уношење и 

ширење у Републику Србију забрањено, Листа IA део II Штетни организми за које је 

познато да су  присутни на ограниченом подручју Републике Србије и чије је уношење 

и ширење у Републику Србију забрањено, Листа IIA део II Штетни организми за које је 

познато да су присутни на ограниченом подручју Републике Србије и чије је уношење и 

ширење у Републику Србију забрањено, ако су присутни на одређеном биљу, биљним 

производима и прописаним објектима, Листа IIIA Врсте биља, биљних производа и 

прописаних објеката чији је увоз забрањен у Републику Србију, Листа IVA део I Врсте 

биља, биљних производа и прописаних објеката за које су прописани специфични 

фитосанитарни услови при увозу, Листа VA део I Врсте биља, биљних производа и 

прописаних објеката за које је обавезан фитосанитарни преглед, ради издавања биљног 

пасоша и Листа VБ део I Врсте биља, биљних производа и прописаних објеката за које 

је при увозу обавезан фитосанитарни преглед које мора да прати фитосанитарни 

сертификат, које су одштампане уз овај правилник и чине његов саставни део. 

 

Члан 2. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

утврђивању листа карантински штетних организама („Службени гласник РС”, број 

11/08) и члан 16а Правилника о здраственом прегледу пошиљака биља у промету преко 

државне границе („Службени лист СРЈ”, бр. 69/99 и 59/01 и „Службени гласник РС”, 

бр.21/06 и 42/08).  

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном  гласнику  Републике Србије”. 
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   Листа IA део I 

 

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОЗНАТО ДА СУ ПРИСУТНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧИЈЕ ЈЕ УНОШЕЊЕ И ШИРЕЊЕ У 

РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗАБРАЊЕНО 

Инсекти и гриње у свим стадијумима њиховог развоја  

1) Acleris spp. (неевропске врсте - Acleris gloverana,Acleris variana) 

2) 

3) 

Aculops fuchsiae 

Agrilus planipennis 

4) Aleurocanthus spp. 

5) 

6) 

Anoplophora chinensis  

Anoplophora  malasiaca 

7) Anoplophora glabripennis 

8) Anthonomus bisignifer 

9) Anthonomus quadrigibbus 

10) Anthonomus signatus 

11) Aonidiella citrine 

12) Arrhenodes minutus 

13) Aschistonyx eppoi 

14) 

a) 

б) 

в) 

г) 

д) 

ђ) 

е) 

Bemisia tabaci (неевропске врсте) вектор вируса: 

Bean golden mosaic begomovirus, 

 Cowpea mild mottle carlavirus,  

Euphorbia mosaic begomovirus,  

Lettuce infections yellows crinivirus,  

Pepper mild tigre’ begomovirus,  

Squash leaf curl begomovirus,  

Tomato mottle begomovirus 

15) Blitopertha orientalis( Anomala orientalis) 

16) Callosobruchus chinensis 

17) Carposina niponensis 

18) Ceratitis capitata 
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19) Choristoneura spp. (неевропске врсте) 

20) 

a) 

б) 

в) 

Cicadellidae (неевропске врсте) као вектори Xylella fastidiosa:  

Carneocephala fulgida, 

 Draeculacephala minerva, 

Graphocephala atropunctata 

21) Circulifer haematoceps 

22) Circulifer tenellus 

23) Conotrachelus nenuphar 

24) Cydia inopinata 

25) Cydia packardi 

26) 

27) 

Cydia prunivora 

Dendrolimus sibiricus 

28) Diabrotica barberi 

29) Diabrotica undecimpunctata subsp. Howardi 

30) 

31) 

Diabrotica undecimpunctata subsp. undecimpunctata 

Diabrotica virgifera zeae 

32) Diaphorina citri 

33) Dryocosmus kuriphilus 

34) Eotetranychus lewisi  

35) Eutetranychus orientalis  

36) Gonipterus scutellatus  

37) Helicoverpa zea  

38) Hishomonus phycitis  

39) Liriomyza huidobrensis  

40) Liriomyza sativae  

41) Listronotus bonariensis  

42) Lopholeucaspis japonica  

43) Maconellicoccus hirsutus  

44) 

а) 

Margarodes, spp. неевропске врсте:  

Margarodes vitis 
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б) 

в) 

 Margarodes vredendalensis 

 Margarodes prieskaensis 

45) Monochamus spp. (неевропске врсте) 

46) Myndus crudus 

47) Naupactus leucoloma 

48) Nemorimyza (Amauromyza) maculosa 

49) Numonia pyrivorella 

50) Oligonychus perditus 

51) Opogona sacchari 

52) Parasaissetia nigra 

53) Phyllocnistis citrella 

54) Pissodes spp.(неевропске врсте) 

55) Popillia japonica 

56) Premnotrypes spp. (неевропске врсте) 

57) Pseudopityophthorus minutissimus 

58) Pseudopityophthorus pruinosus 

59) Rhizoecus hibisci 

60) Rhynchophorus palmarum 

61) Scaphoideus luteolus 

62) Scirtothrips aurantii 

63) Scirtothrips citri 

64) Scirtothrips dorsalis 

65) Scolytidae spp. (неевропске врсте) 

66) Spodoptera eridania 

67) Spodoptera frugiperda 

68) Spodoptera littoralis 

69) Spodoptera litura 

70) Stenotarsonemus laticeps 

71) Tecia solanivora 
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72) 

a) 

б) 

в) 

г) 

д) 

ђ) 

е) 

ж) 

з) 

и) 

ј) 

к) 

л) 

љ) 

м) 

н) 

њ) 

о) 

п) 

р) 

с) 

т) 

ћ) 

Tephritidae (неевропске врсте): 

Anastrepha fraterculus, 

Anastrepha ludens,  

Anastrepha obliqua, 

Anastrepha suspensa, 

Bactrocera cucurbitae, 

Bactrocera dorsalis, 

Bactrocera tryoni, 

Bactrocera tsuneonis, 

Bactrocera zonata, 

Ceratitis quinaria, 

Ceratitis rosa, 

Dacus ciliatus, 

Epochra canadensis, 

Euphranta japonica, 

Rhagoletis cingulata, 

Rhagoletis completa, 

Rhagoletis fausta, 

Rhagoletis indifferens, 

Rhagoletis mendax, 

Rhagoletis pomonella, 

Rhagoletis ribicola, 

Rhagoletis suavis, 

Trirhithromyia cyanescens 

73) Tetranychus evansi 

74) Thrips palmi 

75) Toxoptera citricida 

76) Trioza erytreae 

77) Trogoderma granaria 

78) Unaspis citri 
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Нематоде 

1) Aphelenchoides besseyi 

2) Bursaphelenchus xylophilus 

3) Globodera pallida 

4) Hirschmanniella spp., изузев Hirschmanniella gracilis 

5) Longidorus diadecturus 

6) Meloidogyne chitwoodi 

7) Meloidogyne fallax 

8) Nacobbus aberrans 

9) Radopholus citrophilus 

10) Radopholus similis 

11) Xiphinema americanum sensu lato (неевропске врсте) 

12) Xiphinema californicum 

13) Xiphinema rivesi 

Бактерије и фитоплазме  

1) Acidovorax avenae subsp. Citrulli 

2) Burkholderia (Pseudomonas) caryophylli 

3) Clavibacter michiganensis subsp.insidiosus 

4) Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus 

5) Elmphloem necrosis phytoplasma 

6) Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola 

7) Liberobacter africanum 

8) Liberobacter asiaticum 

9) Lime witches’ broom phytoplasma 

10) Palm lethal yellowing phytoplasma 

11) Pantoea stewartii 

12) Peach rosette phytoplasma 

13) Peach X-disease phytoplama 
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14) Peach yellows phytoplasma 

15) Pseudomonas syringae pv. Persicae 

16) Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum 

17) Spiroplasma citri 

18) Stolbur phytoplasma 

19) Strawberry witches’ broom phytoplasma 

20) Xanthomonas arboricola pv. pruni (X. campestris pv. pruni) 

21) Xanthomonas axonopodis pv. citri (X. campestris pv. citri) 

22) Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae (X. campestris pv. dieffenbachiae) 

23) Xanthomonas oryzae pv. Oryzae 

24) Xanthomonas oryzae pv. Oryzicola 

25) Xanthomonas translucens pv. translucens (X. campestris pv. translucens) 

26) Xylella fastidiosa 

27) Xylophilus ampelinus 

Гљиве 

1) Alternaria gaisen (kikuchiana) i A. mali 

2) Anisogramma anomala 

3) Apiosporina morbosa 

4) Atropellis spp 

5) Botryosphaeria berengeriana f. sp. Piricola 

6) Botryosphaeria laricina 

7) Ceratocystis fagacearum и њени вектори Pseudopityophthorus minutissimus i 

Pseudopityophthorus pruinosus 

8) Ceratocystis fimbriata f. sp. Platani 

9) Ceratocystis virescens 

10) Chrysomyxa arctostaphyli 

11) Ciborinia camelliae 

12) Cronartium spp. (неевропске популације) 
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13) Deuterophoma (Phoma) tracheiphila 

14) Diaporthe vaccinii 

15) Elsinoe spp. на Citrus spp. 

16) Endocronartium spp. (неевропске врсте) 

17) Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis 

18) Guignardia citricarpa (сви сојеви патогени за Citrus spp.) 

19) Gymnosporangium spp. (неевропске врсте) 

20) Melampsora farlowii 

21) Melampsora medusa 

22) Monilinia  fructicola 

23) Mycosphaerella dearnessii 

24) Mycosphaerella gibsonii 

25) Mycosphaerella laricis-leptolepidis 

26) Mycosphaerella populorum 

27) Phaeoramularia angolensis 

28) Phellinus weirii (Inonotus weirii) 

29) Phialophora cinerescens 

30) Phoma andina 

31) Phyllosticta solitaria 

32) Phymatotrichopsis omnivore (Trechispora brinkmannii) 

33) Phytophthora fragariae var. fragariae 

34) Phytophtora ramorum 

35) Puccinia pittieriana 

36) Septoria lycopersici var. malagutii 

37) Stegophora ulmea 

38) Stenocarpella macrospora 

39) Stenocarpella maydis 

40) Synchytrium endobioticum 

41) Thecaphora solani 
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42) Tilletia controversa 

43) 

44) 

Tilletia indica 

Venturia nashicola 

Вируси и њима слични организми 

1) Apple mosaic virus (на Rubus spp.) 

2) Beet curly top curtovirus (неевропски изолати) 

3) Beet leaf curl rhabdovirus 

4) Black raspberry latent virus 

5) Cherry leaf roll virus (на Rubus spp.) 

6) Cherry necrotic rusty mottle disease 

7) Chrysanthemum stem necrosis tospovirus 

8) Chrysanthemum stunt pospiviroi 

9) Citrus blight disease 

10) Citrus leprosis rhabdovirus 

11) Citrus mosaic badnavirus 

12) Citrus ringspot virus 

13) Citrus tatter leaf capillovirus 

14) Citrus tristeza closterovirus 

15) Citrus vein enation virus 

16) Coconut cadang-cadang cocadviroid 

17) 

18) 

Cucumber vein yellowing ipomovirus 

Elm phlöem necrosis mycoplasma 

19) Little cherry virus-1 и Little cherry virus-2 

20) Неевропски изолати: Potato A potyvirus, Potato leaf roll luteovirus, Potato M carlavirus, 

Potato S carlavirus, Potato X potexvirus, Potato V potyvirus, Potato Y potyvirus 

(укључујући сојеве Y
o
, Y

n
 i Y

c
) 

21) Pepino mosaic potexvirus 

22) Raspberry ringspot virus 

23) Satsuma dwarf virus 
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24) Strawberry crinkle virus 

25) Strawberry latent ringspot virus 

26) Tobacco ringspot virus 

27) Tomato black ring virus 

28) Tomato chlorosis crinivirus 

29) Tomato yellow leaf curl begomovirus 

30) Tomato ringspot virus 

31) 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

ђ) 

Вируси и вирусима слични организми кромпира: 

Andean potato latent tymovirus, 

Andean potato mottle comovirus, 

Arracacha B virus (oca сoj), 

Potato black ringspot nepovirus, 

Potato spindle tuber viroid, 

Potato T capillovirus 

32) Вируси и вирусима слични организми на: Cydonia spp., Fragaria, Malus, Prunus, 

Pyrus, Ribes, Rubus, i Vitis, као што су: 

a) Blueberry leaf mottle virus 

б) Cherry rasp leaf virus 

в) Peach American mosaic virus 

г) 

д) 

ђ) 

е) 

ж) 

Peach rosette mosaic virus 

Peach phony rickettsia 

American plum line pattern virus 

 Raspberry leaf curl virus 

Strawberry latent C virus 

з) Strawberry vein banding virus 

и) Неевропски вируси и вирусима слични организми на Cydonia spp., Fragaria, Malus, 

Prunus, Pyrus, Ribes, Rubus, i Vitis, 

33) 

а) 

б) 

в) 

Вируси које преноси Bemisia tabaci: 

Bean golden mosaic begomovirus, 

 Cowpea mild mottle carlavirus, 

Euphorbia mosaic begomovirus, 
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г) 

д) 

ђ) 

е) 

Lettuce infections yellows crinivirus, 

Pepper mild tigre’ begomovirus, 

Squash leaf curl begomovirus, 

Tomato mottle begomovirus 

 

Паразитске биљке 

 

1) Arceuthobium spp. (неевропске) 

 



 

 

Листа IA део II 

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОЗНАТО ДА СУ ПРИСУТНИ НА 

ОГРАНИЧЕНОМ ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧИЈЕ ЈЕ УНОШЕЊЕ И 

ШИРЕЊЕ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗАБРАЊЕНО 

Инсекти и гриње у свим стадијумима њиховог развоја 

1) Cacoecimorpha pronubana 

2) Frankliniella occidentalis 

3) Helicoverpa armigera 

4) Liriomyza bryoniae 

5) Liriomyza trifolii 

6) Metcalfa pruinosa 

7) Obolodiplosis robiniae 

8) Scaphoideus titanus 

Нематоде 

1) Aphelenchoides fragariae 

2) Ditylenchus destructor 

3) Ditylenchus dipsaci 

4) Globodera rostochiensis   

Бактерије и фитоплазме 

1) Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) 

2) Candidatus Phytoplasma prunorum (European stone fruit yellows phytoplasma) 

3) Candidatus Phytoplasma pyri (Pear decline phytoplasma) 

4) Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis 

5) Curtobacterium flaccumfaciens ssp. Flaccumfaciens 

6) Erwinia amylovora 

7) Grapevine flavescence doree phytoplasma 

8) 

9) 

Xanthomonas arboricola pv. corylina(X. campestris pv. corylina) 

Xanthomonas fragariae 
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Гљиве 

1) Chrysomixa pirolata 

2) Colletotrichum acutatum на јагоди 

3) Didymella ligulicola 

4) Gremmeniella abietina 

5) Phytophthora fragariae var. rubi 

6) Puccinia horiana 

Вируси и њима слични организми 

1) Arabis mosaic virus 

2) Impatiens necrotic spot tospovirus 

3) Peach latent mosaic viroid 

4) Plum pox virus 

5) Strawberry mild yellow edge potexvirus 

6) Tomato spotted wilt tospovirus 

Корови 

1) Amaranthus deflexus 

2) Amaranthus graecizans 

3) Amaranthus hybridus 

4) Ambrosia artemisiifolia 

5) Ambrosia trifida 

6) Amorpha fruticosa 

7) Asclepias syriaca 

8) Aster lanceolatus 

9) Aster novi-belgii 

10) Bidens frondosa 

11) Cannabis sativa 

12) Cuscuta spp. 
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13) Cyperus spp. 

14) Eleusine indica 

15) Galinsoga ciliata 

16) Helianthus annuus- ruderale 

17) Helianthus decapetalus 

18) Helianthus scaberrimus 

19) Helianthus tuberosus 

20) Iva xanthifolia 

21) Myriophyllum spp. 

22) Orobanche cumana 

23) Orobanche romosa 

24) Prunus serotina 

25) Reynoutria japonica 

26) Solanum cornutum 

27) Solanum elaeagnifolium 

28) Solanum triflorum 

29) Solidago candensis 

30) Solidago gigantea 

31) Xanthium italicum 



 

 

 

 

     Листа IIA  део II 

  

 

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОЗНАТО ДА СУ ПРИСУТНИ НА 

ОГРАНИЧЕНОМ ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧИЈЕ ЈЕ УНОШЕЊЕ И 

ШИРЕЊЕ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗАБРАЊЕНО, АКО СУ ПРИСУТНИ НА 

ОДРЕЂЕНОМ БИЉУ, БИЉНИМ ПРОИЗВОДИМА И ПРОПИСАНИМ ОБЈЕКТИМА 

 

Инсекти 

 

1) Daktulosphaira vitifoliae (Viteus 

vitifoliae) 

Биље Vitis L, осим плодова и семена 

 

 

Гљиве 

 

1) Cryphonectria parasitica Биље Castanea Mill. и Quercus L., 

намењено за садњу, осим семена 

 

2) Mycospaerella pini (Scirrhia pini) Биље Pinus намењено за садњу, осим 

семена 

 

3) Plasmopara halstedii Семе Helianthus annuus L. 

 

4) Verticillium albo-atrum Биље Humulus lupulus намењено за 

садњу, осим семена 

 

5) Verticillium dahliae (на хмељу) Биље Humulus lupulus намењено за 

садњу, осим семена 

 

Бактерије и фитоплазме  

1) Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Семе Phaseolus L. 

2) Xanthomonas axonopodis pv. 

vescicatoria и Xanthomonas vescicatoria 

Биље Lycopersicon lycopersicum (L:) Karsten 

ex Farw. и Capsicum spp, намењено за 

садњу, укључујући и семе 

 



 

 

Листа IIIA 

ВРСТЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ 

ЗАБРАЊЕН У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 

1. Забрањен је увоз у Републику Србију одређених врста биља, и то: 

Ред. 

Бр. 
Врста биља - опис Земља порекла 

1 2 3 

1. 

Биље Abies Mill., Cedrus Trew, 

Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix 

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., 

Pseudotsuga Carr. и Tsuga Carr., 

изузев плодова и семена 

ваневропске земље 

2. 

Биље рода Castanea Mill. и Quercus L.са 

лишћем, 

изузев плодова и семена 

ваневропске земље  

3. 
Биље рода Populus L., са лишћем, 

изузев плодова и семена 

ваневропске земље, 

Француска и Шпанија  

4.   

5. Изолована кора Castanea Mill. све земље  

6. 
Изолована кора Quercus L. изузев 

Quercus suber L. 
северноамеричке земље 

7. Изолована кора Acer saccharum Marsh.  северноамеричке земље 

8. Изолована кора Populus L.  земље америчког континента 

9. 

 Биље Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., 

Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., 

Pyrus L., и Rosa L., намењено за садњу, 

изузев биља које је у стадијуму 

мировања, без лишћа, цветова и плодова 

(у периоду мировања увоз је дозвољен и 

одређује се  посткарантински надзор) 

све земље 

9.1. 

Биље Phоtinia Ldl намењено за садњу, 

изузев биља које је у стадијуму 

мировања, без лишћа, цветова и плодова 

САД, Кина, Јапан, Република 

Кореја, Демократска Народна 

Република Кореја 

10. 
Кртоле Solanum tuberosum L. - семенски 

кромпир 

земље Централне и Јужне 

Америке, Мексико 

11. 

Биље Solanum L. врста које формирају 

столоне или кртоласте форме, или 

њихови хибриди намењени садњи, 

изузев кртола Solanum tuberosum L. из 

тачке 10. ове листе 

земље Централне и Јужне 

Америке, Мексико  
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12. 

Кртоле Solanum L. врста, као и њихови 

хибриди 

изузев оних наведених у тачкама 10. и 

11. ове листе 

земље Централне и Јужне 

Америке, Мексико  

13. 

Биље Solanaceae L., намењено за садњу, 

осим семена и оних наведених под 

тачкама 10., 11. и 12.  

све земље изузев европских и 

медитеранских  

14. 

Земља и супстрати који се састоје у 

потпуности или делимично од земље или 

чврстих органских материја као што су 

делови биља, хумус који садржи тресет 

или кору,изузев оних који се у 

потпуности састоје од тресета (уколико 

није извршена дезинфекција и 

дезинсекција) 

ваневропске земље 

 

15. 

Биље Vitis L., намењено за садњу, изузев 

биља које је у стадијуму мировања без 

лишћа, цветова и плодова (у периоду 

мировања увоз је дозвољен и одређује се 

пост карантински надзор) 

све земље 

16. 

Биље Citrus L., Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf. и њихови хибриди, 

изузев плодова и семена 

ваневропске земље  

17. 
Биље Phoenix spp., 

изузев плодова и семена 
Алжир, Мароко 

18. 
Биље Fragaria, намењено за садњу, 

изузев семена и плодова  

 

ваневропске земље 

 

19. 

Биље фамилије Graminacae, осим биља 

вишегодишњих украсних трава 

подфамилија Bambusoideae и 

Panicoideae и родова Buchloe, Bouteloua 

Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., 

Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex 

Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., 

Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. и 

Uniola L., намењено за садњу, изузев 

семена  

све земље, изузев  европских 

и медитеранских земаља 

 

 2. Одређује се карантински надзор над биљем које се увози за научно 

истраживачке сврхе, ако је увоз ограничен одредбама тачке 1. ове листе. Карантински 

надзор над биљем односи се на цело живо биље и његове делове за размножавање. 

3. Одређује се посткарантински надзор над биљем из тачке 1. подтач. 9.  и 

15. које се увози у стадијуму мировања код крајњег корисника у трајању од једног или 

два вегетациона периода. Посткарантински надзор над биљем односи се на цело живо 

биље  и његове делове за размножавање. Увозник пошиљке биља дужан је да 

граничном фитосанитарном инспектору достави писмену пријаву (спецификацију) са 

подацима о крајњем кориснику, локацији садње, катастарској општини и броју 
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катастарске парцеле на којој ће бити засађено воезено биље. Здравствено стање биља 

прати овлашћена организација провером врсте и количине била која се гији, провером 

здравственог стања за време вегатације, а према потреби и лабораторијским методама и 

провером здравственог стања осталих биљака домаћина карантински штетних 

организама у околини до 100 метара око парцеле на којој се гаји биље из увоза.  

 

4. Док траје провера здравственог стања над биљем, то биље и његови 

делови не смеју се размножавати без сагласности министарства надлежног за послове 

здраља биља, а ни износити са одређене парцеле или премештати на другу парцелу. 

 

 



 

 

 

 

 

Листа IVA  део I 

 

 

ВРСТЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА 

ЗА КОЈЕ СУ ПРОПИСАНИ СПЕЦИФИЧНИ ФИТОСАНИТАРНИ УСЛОВИ ПРИ 

УВОЗУ 

 

Биље, биљни производи и други 

прописани објекти 

Специфични фитосанитарни услови 

које мора да испуни пошиљка одређене 

врсте биља која се увози 

1.1 Дрво четинара (Coniferales), изузев 

Thuja L., искључујући оно које је у 

облику: 

- иверја, делова, струготине, 

пиљевине, дрвеног отпада и 

комада добијених у целини или 

делимично од тих четинара; 

- дрвеног материјала за паковање, у 

облику сандука за паковање, 

кутија, гајби, котура за 

намотавање и сл., палета, палета у 

облику кутија и других дашчаних 

платформи и палета које се 

користе у транспорту робе сваке 

врсте, 

- дрво које се користи за 

учвршћивање или осигуравање 

пошиљке која није од дрвета, 

- дрво Libocedrus decurrens Torr. 

ако постоји доказ (фактура, 

фитосертификат, изјава извозника 

на меморандуму) да је дрво 

прерађено или обрађено за оловке 

топлотним третирањем којим је 

достигнута минималана 

температура од 82º C у трајању од 

7-8 дана, 

али укључујући дрво које није сачувало 

своју природну облу површину, а 

пореклом је из Канаде, Кине, Јапана, 

Републике Кореје, Мексика, Тајвана и 

САД-а где је утврђено присуство 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Bührer) Nickle et al. 

 

 

Званична изјава да је дрво било 

подвргнуто неком од следећих 

поступака: 

а) топлотном третману којим је 

постигнута минимална температура у 

центру дрвета од 56º C у трајању од 

најмање 30 минута, што мора бити 

потврђено ознаком "HT" којом се 

обележава дрво или пратећа амбалажа 

и што мора бити наведено у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, или 

б) фумигацији, на начин који је у 

складу са међународно прихваћеном 

методом и што мора бити наведено у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја 

употребљеног средства, минимална 

температура дрвета, доза (g/m
3
) и 

време излагања (h), или 

ц) хемијској импрегнацији под 

притиском, што мора бити наведено у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што ће се назначити активна материја, 

притисак (psi или kPa) и концентрација 

(%). 
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1.2. Дрво четинара (Coniferales), изузев 

Thuja L., ако је у облику:  

- иверја, делова, струготине, 

пиљевине, дрвеног отпада и 

комада добијених у целини или 

делимично од тих четинара, 

пореклом из Канаде, Кине, Јапана, 

Републике Кореје, Мексика, Тајвана, и 

САД-а где је утврђено присуство 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Bührer) Nickle et al.  

Званична изјава да је дрво било 

подвргнуто неком од следећих 

поступака: 

а) топлотном третману којим је 

постигнута минимална температура у 

центру дрвета од 56º C у трајању од 

најмање 30 минута и што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, или 

б) фумигацији, на начин који је у 

складу са међународно прихваћеном 

методом и што мора бити наведено у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја 

употребљеног средства, минимална 

температура дрвета, доза (g/m
3
) и 

време излагања (h). 

1.3. Дрво Thuja L., искључујући оно 

које је у облику: 

- иверја, делова, струготине, 

пиљевине, дрвеног отпада и 

комада, 

- дрвеног материјала за паковање, у 

облику сандука за паковање, 

кутија, гајби, котура за 

намотавање и сл., палета, палета у 

облику кутија и других дашчаних 

платформи и палета које се 

користе у транспорту робе сваке 

врсте, 

- дрво које се користи за 

учвршћивање или осигуравање 

пошиљке која није од дрвета, 

пореклом из Канаде, Кине, Јапана, 

Републике Кореје, Мексика, Тајвана и 

САД-а где је утврђено присуство 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Bührer) Nickle et al. 

Званична изјава да је дрво: 

а) без коре, или 

б) било подвргнуто сушењу у комори, 

тако да је садржај влаге испод 20 % 

изражен у процентима суве материје, 

на начин којим је омогућенo постизање 

одговарајуће температуре у одређеном 

времену што мора бити потврђено 

ознаком "kiln-dried" или "K.D." или 

другом међународно признатом 

ознаком стављеном на дрво или на 

пратећу амбалажу, или 

ц) било подвргнуто топлотном 

третману којим је постигнута 

минимална температура у центру 

дрвета од 56º C у трајању од најмање 

30 минута, што мора бити потврђено 

ознаком "HT" стављеном на дрво или 

на пратећу амбалажу и што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, или 

д) било подвргнуто фумигацији, на 

начин који је у скаду са међународно 

прихваћеном методом и што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 
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што је назначена активна материја 

употребљеног средства, минимална 

температура дрвета, доза (g/m
3
) и 

време излагања (h), или 

е) било подвргнуто хемијској 

импрегнацији под притиском што мора 

бити наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што je назначeнa активнa материјa, 

притисак  (psi или kPa) и 

концентрацијa (%). 

1.4. Дрво Thuja L. у облику: 

- иверја, делова, струготине, 

пиљевине, дрвеног отпада и 

комада; 

пореклом из Канаде, Кине, Јапана, 

Републике Кореје, Мексика, Тајвана и 

САД-а где је утврђено присуство 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Bührer) Nickle et al. 

Званична изјава да је дрво: 

а) направљено од дебла са кога је 

претходно скинута кора, или 

б) било подвргнуто сушењу у комори, 

тако да је садржај влаге испод 20 % 

изражен у процентима суве материје, 

на начин којим је омогућено постизање 

одговарајуће температуре у одређеном 

времену (h), или 

ц) било повргнуто фумигацији, на 

начин који је у складу са међународно 

прихваћеном методом и што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја 

употребљеног средства, минимална 

температура дрвета, доза (g/m
3
) и 

време излагања (h), или 

д) било подвргнуто топлотном 

третману којим је постигнута 

минимална температура у центру 

дрвета од 56º C у трајању од најмање 

30 минута, што мора бити наведено у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт. 

1.5. Дрво четинара (Coniferales), 

искључујући оно које је у облику: 

- иверја, делова, струготине, 

пиљевине, дрвеног отпада и 

комада добијених у целини или 

делимично од четинара, 

Званична изјава да је дрво: 

а) пореклом из подручја у којој нису 

присутни следећи организми: 

- Monochamus spp. (неевропске врсте), 

- Pissodes spp. (неевропске врсте),  
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- дрвеног материјала за паковање, у 

облику сандука за паковање, 

кутија, гајби, котура за 

намотавање и сл., палета, палета у 

облику кутија и других дашчаних 

платформи и палета које се 

користе у транспорту робе сваке 

врсте, 

- дрво које се користи за 

учвршћивање или осигуравање 

пошиљке која није од дрвета, 

али укључујући дрво које није сачувало 

своју природну облу површину, а 

пореклом је из Русије, Казахстана и 

Турске. 

- Scolytidae spp. (неевропске врсте); 

 

Назив подручја мора бити наведен у 

фитосертификату, у рубрици "место 

порекла", или 

б) без коре и без рупа ширих од 3mm у 

пречнику, које потичу од ларви рода 

Monochamus spp. (неевропске врсте), 

или 

ц) било подвргнуто сушењу у комори, 

тако да је садржај влаге испод 20 % 

изражен у процентима суве материје, 

на начин којим је омогућено постизање 

одговарајуће температуре у одређеном 

времену што је потврђено ознаком 

"kiln-dried" или "K.D." или другом 

међународно признатом ознаком 

стављеном на дрво или на пратећу 

амбалажу, или 

д) било подвргнуто топлотном 

третману којим је постигнута 

минимална температура у сржи дрвета 

од 56º C у трајању од најмање 30 

минута, што мора бити потврђено 

ознаком "HT" стављеном на дрво или 

на пратећу амбалажу и што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, или 

е) било подвргнуто фумигацији, на 

начин који је у складу са међународно 

прихваћеном методом, што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја 

употребљеног средства, минимална 

температура дрвета, доза (g/m
3
) и 

време излагања (h), или 

ф) било подвргнуто хемијској 

импрегнацији под притиском што мора 

бити наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја, 

притисак (psi или kPa) и, 

концентрација (%). 
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1.6. Дрво четинара (Coniferales), 

искључујући оно које је у облику: 

- иверја, делова, струготине, 

пиљевине, дрвеног отпада и 

комада добијених у целини или 

делимично од четинара, 

- дрвеног материјала за паковање, у 

облику сандука за паковање, 

кутија, гајби, котура за 

намотавање и сл., палета, палета у 

облику кутија и других дашчаних 

платформи и палета које се 

користе у транспорту робе сваке 

врсте, 

- дрво које се користи за 

учвршћивање или осигуравање 

пошиљке која није од дрвета, 

али укључујући дрво које није задржало 

природну облу површину, а пореклом је 

из свих земаља,  

изузев из: 

- Русије, Казахстана и Турске, 

- европских земаља, 

- Канаде, Кине, Јапана, Републике 

Кореје, Мексика, Тајвана и САД-а где је 

утврђено присуство Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 

Званична изјава да је дрво: 

а) без коре и без рупа ширих од 3mm у 

пречнику, који потичу од ларви рода 

Monochamus spp. (неевропске врсте), 

или 

б) било подвргнуто сушењу у комори, 

тако да је садржај влаге испод 20 % 

изражен у процентима суве материје, 

на начин којим је омогућено постизање 

одговарајуће температуре у одређеном 

времену што мора бити  потврђено 

ознаком "kiln-dried" или "K.D." или 

другом међународно признатом 

ознаком стављеном на дрво или на 

пратећу амбалажу, или 

ц) било подвргнуто фумигацији, на 

начин који је у скаду са међународно 

прихваћеном методом и што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја 

употребљеног средства, минимална 

температура дрвета, доза (g/m
3
) и 

време излагања (h), или  

д) било подвргнуто хемијској 

импрегнацији под притиском, што 

мора бити наведено у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја, 

притисак (psi или kPa) и концентрација 

(%), или 

е) било подвргнуто топлотном 

третману којим је постигнута 

минимална температура у сржи дрвета 

од 56º C у трајању од најмање 30 

минута, a што мора бити  потврђено 

ознаком "HT" стављеном на дрво или 

на пратећу амбалажу и што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт. 

1.7. Дрво у облику иверја, делова, 

струготине, пиљевине, дрвеног отпада и 

комада добијених у целини или 

делимично од четинара (Coniferales) 

Званична изјава да је дрво: 

а) пореклом из подручја у којој нису 
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које је пореклом из: 

- Русије, Казахстана и Турске, 

- неевропских земаља осим Канаде, 

Кине, Јапана, Републике Кореје, 

Мексика, Тајвана и САД-а где је 

утврђено присуство Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 

присутни следећи организми: 

- Monochamus spp. (неевропске врсте), 

- Pissodes spp. (неевропске врсте),  

- Scolytidae spp. (неевропске врсте); 

Назив подручја мора бити наведен у 

фитосертификату, у рубрици "место 

порекла", или 

б) направљено од дебла са кога је 

претходно скинута кора, или 

ц) било подвргнуто сушењу у комори, 

тако да је садржај влаге испод 20 % 

изражен у процентима суве материје, 

на начин којим је омогућено постизање 

одговарајуће температуре у одређеном 

времену, или 

д) било подвргнуто фумигацији, на 

начин који је у скаду са међународно 

прихваћеном методом и што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја 

употребљеног средства, минимална 

температура дрвета, доза (g/m
3
) и 

време излагања(h), или 

е) било подвргнуто топлотном 

третману којим је постигнута 

минимална температура у центру 

дрвета од 56º C у трајању од најмање 

30 минута, што мора бити наведено у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт. 

2. Дрвени материјал за паковање, у 

облику сандука за паковање, кутија, 

гајби, котура за намотавање и сл., 

палета, палета у облику кутија и 

других дашчаних платформи и палета 

које се користе у транспорту робе 

сваке врсте, осим сировог дрвета 

дебљине до 6mm и прерађеног дрвета 

произведеног коришћењем лепка, 

топлоте и притиска или њиховом 

комбинацијом. 

Дрвени материјал за паковање мора 

бити: 

- направљен од дрвета без коре осим 

појединачних делова коре ако су они 

или ширине мање од 3 cm (без обзира 

на дужину) или, ако су шири од 3 cm 

да им укупна површина није већа од 50 

cm², и 

- подвргнут једном од одобрених 

третмана у складу са Анексом I FAO 
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Међународног стандарда за 

фитосанитарне мере бр. 15 

„Смернице/упутства за регулисање 

примене дрвеног материјала за 

паковање у међународној трговини“ и 

- обележен ознаком у  складу са 

Анексом II FAO Међународног 

стандарда за фитосанитарне мере бр. 

15 „Смернице/упутства за регулисање 

примене дрвеног материјала за 

паковање у међународној трговини“. 

2.1. Дрво Acer saccharum Marsh. 

укључујући оно које није задржало 

своју природну облу површину 

пореклом из САД-а и Канаде, 

искључујући оно које је у облику: 

- дрвета намењеног за производњу 

фурнира,  

- иверја, делова, струготине, пиљевине, 

дрвеног отпада и комада. 

 

Званична изјава да је дрво било 

подвргнуто сушењу у комори, тако да 

је садржај влаге испод 20 % изражен у 

процентима суве материје, на начин 

којим је омогућено постизање 

одговарајуће температуре у одређеном 

времену што мора бити  потврђено 

ознаком "kiln-dried" или "K.D." или 

другом међународно признатом 

ознаком стављеном на дрво или на 

пратећу амбалажу. 

2.2. Дрво Acer saccharum Marsh, 

намењено за производњу фурнира, 

пореклом из САД-а и Канаде. 

Званична изјава да је дрво пореклом из 

подручја у коме није утврђено 

присуство Ceratocystis virescens 

(Davidson) Moreau и намењено је за 

производњу фурнира. 

2.3. Дрво Fraxinus L., Juglans 

mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 

Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и 

Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., 

искључујући оно које је у облику: 

    -  иверје, која се састоји потпуно или 

делимично од ових врста дрвећа, 

- дрвеног материјала за паковање, у 

облику сандука за паковање, 

кутија, гајби, котура за 

намотавање и сл., палета, палета у 

облику кутија и других дашчаних 

платформи и палета које се 

користе у транспорту робе сваке 

врсте, 

- дрво које се користи за 

учвршћивање или осигуравање 

пошиљке која није од дрвета, 

Званична изјава да дрво: 

а) потиче из подручја које је у земљи 

извозници проглашено од стране 

националне службе за заштиту биља 

као област у којој није утврђено 

присуство Agrilus planipennis Fairmaire 

у складу са релевантним 

Међународним стандардом за 

фитосанитарне мере, или 

б) четвртасто исечено тако да су му 

потпуно одстрањене обле површине 
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али укључујући дрво које није задржало 

природну облу површину, пореклом из 

Канаде, Кине, Јапана, Монголије, 

Републике Кореје, Русије, Тајвана и 

САД- а 

2.4. Дрво у облику иверја, које се у 

потпуности или делимично састоји од 

Fraxinus L., Juglans mandshurica 

Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus 

parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia 

Siebold & Zucc., пореклом из Канаде, 

Кине, Јапана, Монголије, Републике 

Кореје, Русије, Тајвана и САД - а 

Званична изјава да дрво: 

а) потиче из подручја које је у земљи 

извозници проглашено од стране 

националне службе за заштиту биља 

као област у којој није утврђено 

присуство Agrilus planipennis Fairmaire 

у складу са релевантним 

Међународним стандардом за 

фитосанитарне мере, или 

б) је прерађено у делове који нису 

шири и дебљи од 2,5cm; 

 

2.5. Изолована кора Fraxinus L., Juglans 

mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 

Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и 

Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., 

пореклом из Канаде, Кине, Јапана, 

Монголије, Републике Кореје, Русије, 

Тајвана и САД-а. 

Званична изјава да изолована кора: 

а) потиче из подручја које је у земљи 

извозници проглашено од стране 

националне службе за заштиту биља 

као област у којој није утврђено 

присуство Agrilus planipennis Fairmaire 

у складу са релевантним 

Међународним стандардом за 

фитосанитарне мере, или 

б) дрво је прерађено у делове који нису 

шири и дебљи од 2,5 cm; 

 

3. Дрво Quercus L., искључујући оно 

које је у облику: 

 - иверја, делова, струготине, пиљевине, 

дрвеног отпада и комада, 

- бачве, бурета, каце, ведра и других 

сличних производа и њихових делова 

укључујући и високу бурад, где је 

документом (фактура, фитосертификат, 

изјава извозника на меморандуму) 

потврђено да је дрво произведено или 

прерађено применом топлотног 

третмана у којем је постигнута 

минимална температура од 176ºC у 

Званична изјава да је дрво: 

а) четвртасто исечено тако да су му 

потпуно одстрањене обле површине, 

или 

б) без коре и са садржајем влаге мањим 

од 20% изражено у процентима  суве 

материје, или 

ц) без коре и подвргнуто дезинфекцији 

топлим ваздухом или топлом водом, 

или 

д) ако је сечено, са или без остатака 
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трајању од 20 минута, 

али укључујући дрво које није задржало 

своју природну облу површину, 

пореклом из САД-а.  

коре, било  подвргнуто сушењу у 

комори, тако да је садржај влаге испод 

20 % изражен у процентима суве 

материје, на начин којим је омогућено 

постизање одговарајуће температуре у 

одређеном времену и што мора бити  

потврђено ознаком "kiln-dried" или 

"K.D." или другом међународно 

признатом ознаком стављеном на дрво 

или на пратећу амбалажу. 

4. -------------------------------------------- --------------------------------------------- 

5. Дрво Platanus L., искључујући оно 

које је у облику иверја, делова, 

струготине, пиљевине, дрвеног отпада и 

комада, али укључујући дрво које није 

задржало своју природну облу 

површину.  

Званична изјава да је дрво било  

подвргнуто сушењу у комори, тако да 

је садржај влаге испод 20 % изражен у 

процентима суве материје, на начин 

којим је омогућено постизање 

одговарајуће температуре у одређеном 

времену и што мора бити  потврђено 

ознаком "kiln-dried" или "K.D." или  

другом међународно признатом 

ознаком стављеном на дрво или на 

пратећу амбалажу. 

6. Дрво Populus L., искључујући оно 

које је у облику иверја, делова, 

струготине, пиљевине, дрвеног отпада и 

комада, али укључујући дрво које није 

задржало своју природну облу 

површину, пореклом из земаља са 

америчког континента. 

- без коре, или  

званична изјава да је дрво: 

- било подвргнуто сушењу у комори, 

тако да је садржај влаге испод 20 % 

изражен у процентима суве материје, 

на начин којим је омогућено постизање 

одговарајуће температуре у одређеном 

времену и што мора бити потврђено 

ознаком "kiln-dried" или "K.D." или 

другом међународно признатом 

ознаком стављеном на дрво или на 

пратећу амбалажу. 

7.1. Дрво у облику иверја, делова, 

струготине, пиљевине, дрвеног отпада и 

комада добијених у целини или 

делимично од: 

-   Acer saccharum Marsh., пореклом из 

САД-а и Канаде, 

- Platanus L., 

- Populus L. пореклом из земаља са 

америчког континента. 

 

Званична изјава да је дрво (иверје, 

делови, струготине, пиљевина, дрвени 

отпад и комади): 

 

а) добијено од дебла са кога је 

претходно скинута кора, или 

 

б) било подвргнуто сушењу у комори, 

тако да је садржај влаге испод 20 % 

изражен у процентима суве материје, 

на начин којим је омогућено постизање 

одговарајуће температуре у одређеном 
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времену, или 

 

ц)  било подвргнуто фумигацији, на 

начин који је у складу са међународно 

прихваћеном методом и што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја 

употребљеног средства, минимална 

температура дрвета, доза (g/m
3
) и 

време излагања (h), или 

 

д) било подвргнуто топлотном 

третману којим је постигнута 

минимална температура у центру 

дрвета од 56º C у трајању од најмање 

30 минута  и што мора бити наведено у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт. 

 

7.2. Дрво у облику иверја, делова, 

струготине, пиљевине, дрвеног отпада и 

комада добијених у целини или 

делимично од Quercus L. пореклом из 

САД-а. 

Званична изјава да је дрво: 

 

а)  било подвргнуто сушењу у комори, 

тако да је садржај влаге испод 20 % 

изражен у процентима суве материје, 

на начин којим је омогућено постизање 

одговарајуће температуре у одређеном 

времену, или 

 

б) било подвргнуто фумигацији, на 

начин који је у скаду са међународно 

прихваћеном методом и што мора бити 

наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја 

употребљеног средства, минимална 

температура дрвета, доза (g/m
3
) и 

време излагања (h), или 

 

ц) било подвргнуто топлотном 

третману којим је постигнута 

минимална температура у центру 

дрвета од 56º C у трајању од најмање 

30 минута  и што мора бити наведено у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт. 

 

7.3. Изолована кора четинара 

(Coniferales) пореклом из неевропских 

земаља 

Званична изјава да је изолована кора: 

 

а) била подвргнута фумигацији, на 
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начин који је у складу са међународно 

прихваћеном методом и  што мора 

бити наведено у фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт, тако 

што је назначена активна материја 

употребљеног средства, минимална 

температура коре, доза (g/m
3
) и време 

излагања (h), или 

 

б) била подвргнута топлотном 

третману којим је постигнута 

минимална температура у центру 

дрвета од 56º C у трајању од најмање 

30 минута  и што мора бити наведено у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт. 

 

8. Дрво које се користи за 

учвршћивање или осигуравање 

пошиљке која није од дрвета, 

укључујући оно које није задржало 

природну облу површину, осим 

сировог дрвета дебљине 6 mm или 

тање и прерађеног дрвета 

произведеног коришћењем лепка, 

топлоте и притиска или њиховом 

комбинацијом. 

 

Наведено дрво мора бити: 

 

- направљено од дебла без коре осим 

појединачних делова коре ако су 

они или ширине мање од 3 cm (без 

обзира на дужину) или, ако су шири 

од 3 cm да им укупна површина 

није већа од 50 cm², и  

 

- подвргнуто једном од одобрених 

третмана у складу са Анексом I FAO 

Међународног стандарда за 

фитосанитарне мере бр. 15 

„Смернице/упутства за регулисање 

примене дрвног паковног материјала 

у међународној трговини“, и 

 

- обележено ознаком у складу са 

Анексом II FAO Међународног 

стандарда за фитосанитарне мере 

бр. 15 „Смернице/упутства за 

регулисање примене дрвног 

паковног материјала у 

међународној трговини“. 

 

8.1. Биље четинара (Coniferales), осим 

плодова и семена, пореклом из 

ваневропских земаља  

Не доводећи у питање забрану која се 

односи на биље наведено у Листи III А 

тачка 1., где је одговарајуће, званична 

изјава да је биље произведено у 

расадницима и да на местима 

производње није утврђено присуство 

Pissodes spp (неевропске врсте). 
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8.2. Биље четинара (Coniferales), осим 

плодова и семена, висине преко 3m  

пореклом, из ваневропских земаља 

Не доводећи у питање забрану која се 

односи на биље наведено у Листи III А 

тачка 1., и услове наведене у тачки 8.1. 

ове Листе, где је одговарајуће,  

званична изјава да је биље произведено 

у расадницима и да на местима 

производње није утврђено присуство 

Scolytidae spp. (неевропске врсте). 

 

9. Биље Pinus L., намењенo за садњу, 

изузев семена 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 1., и услове наведене у тачкама 

8.1. и 8.2. ове Листе званична изјава да 

симптоми Mycosphaerella deаrnessii 

(Scirrhia acicola) или  Мycosphaerella 

pini (Scirrhia  pini) нису уочени на 

месту производње или у непосредном 

окружењу од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације. 

 

10. Биље Abies Mill., Larix Mill, Picea A. 

Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr., и 

Tsuga Carr., намењенo за садњу, осим 

семена 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 1., и услове наведене у тачкама 

8.1. и 8.2. или 9. ове Листе, где је 

одговарајуће,  званична изјава да 

симптоми Melampsora medusae  

Thümen нису уочени на месту 

производње или у непосредном 

окружењу од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације. 

 

11. 01. Биље Quercus L., осим плодова и 

семена, пореклом из САД-а 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 2., званична изјава да је биље 

пореклом из области у којој није 

утврђено присуство Ceratocystis 

fagacearum (Bretz)Hunt. 

 

11.1. Биље Castanea Mill. и Quercus L, 

осим плодова и семена, пореклом из 

неевропских земаља 

Не доводећи у питање забрану која се 

односи на биље наведено у Листи III А 

тачка 2., и услове наведене у тачки 

11.01. ове Листе, званична изјава да 

симптоми Cronartium spp. (неевропске 

врсте) нису уочени на месту 

производње или у непосредном 

окружењу од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације. 

 

11.2. Биљe Castanea Mill. и Quercus L, 

намењенo за садњу, осим семена 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 
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тачка 2., и услове наведене у тачки 

11.1., званична изјава да: 

 

а) је биље пореклом из области у којој 

није утврђено присуство Cryphonectria 

parasitica (Murrill)Barr,  

 

или 

 

б) да симптоми Cryphonectria parasitica 

(Murrill)Barr нису уочени на месту 

производње или у непосредном 

окружењу од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације. 

 

11.3. Биље Corylus L, намењенo за 

садњу, осим семена, пореклом из 

Канаде и САД-а 

Званична изјава да је биље расло у 

расаднику и да: 

 

а) потиче из подручја које је у земљи 

извозници проглашено од стране 

националне службе за заштиту биља 

као област у којој није утврђено 

присуство   Anisogramma anomala 

(Peck) E. Müller у складу са 

релевантним Међународним 

стандардом за фитосанитарне мере, a 

што мора бити наведено у 

фитосертификату у рубрици "допунска 

изјава", или 

 

б) потиче са места производње на 

којем, од стране  националне службе за 

заштиту биља земље извознице,  није 

утврђено присуство Anisogramma 

anomala, током званичне инспекцијске 

контроле спроведене на месту 

производње или у његовом 

непосредном окружењу од почетка три 

последња комплетна циклуса 

вегетације у складу са релевантним 

Међународним стандардом за 

фитосанитарне мере, a што је наведено 

у фитосертификату у рубрици 

"допунска изјава", чиме се потврђује да 

биље није заражено штетним 

организмом Anisogramma anomala 

(Peck) E. Müller.  

11.4. Биље Fraxinus L., Juglans 

mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 

Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и 

Званична изјава да је биље: 

 

а) расло у области која је у земљи 
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Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., 

намењено за садњу, осим семена и 

биља добијеног културом ткива, 

пореклом из Канаде, Кине, Јапана, 

Монголије, Републике Кореје, Русије, 

Тајвана и САД-а 

извозници проглашена од стране 

националне службе за заштиту биља 

као област у којој није утврђено 

присуство  Agrilus planipennis Fairmaire 

у складу са релевантним 

међународним стандардом за 

фитосанитарне мере, или 

 

б) расло, у периоду од најмање две 

године пре извоза, на месту 

производње где нису уочени 

симптоми/знаци присуства Agrilus 

planipennis Fairmaire током две 

званичне контроле годишње вршене у 

одређено време, укључујући и 

контролу непосредно пре извоза. 

 

12. Биље Platanus L., намењенo за 

садњу, осим семена 

Званична изјава да симптоми 

Ceratocystis fimbriata  f. sp. platani 

Walter нису уочени на месту 

производње или у непосредном 

окружењу од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације. 

 

13.1. Биље Populus L., намењенo за 

садњу, осим семена 

Не доводећи у питање забрану која се 

односи на биље наведено у Листи III А 

тачка 3., званична изјава да симптоми 

Melampsora medusae Thümen нису 

уочени на месту производње или у 

непосредном окружењу од почетка 

последњег потпуног циклуса 

вегетације. 

13.2. Биље Populus L., осим плодова и 

семена, пореклом из земаља америчког 

континента 

Не доводећи у питање забрану која се 

односи на биље наведено у Листи III А 

тачка 3., и услове наведене у тачки 

13.1., званична изјава да симптоми 

Mycosphaerella populorum G.E. 

Thompson нису уочени на месту 

производње или у непосредном 

окружењу од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације. 

14. Биљe Ulmus L, намењено за садњу, 

изузев семена, пореклом из 

северноамеричких земаља 

Не доводећи у питање одредбу која се 

односи на биље наведено у тачки 11.4. 

ове Листе, званична изјава да 

симптоми  Elm phloem nekrosis 

mycoplasm нису уочени на месту 

производње или у непосредном 

окружењу од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације. 
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15. Биље Chaenomeles Lindl, Crateagus 

L, Cydonia Mill, Eriobotrya Lindl., Malus 

Mill., Prunus L. и Pyrus L, намењено за 

садњу, изузев семена, пореклом из 

ваневропских земаља 

   

Не доводећи у питање забрану која се 

односи на биље наведено у Листи III А 

тачка 9. где је одговарајуће, званична 

изјава да: 

- биље потиче из земље у којој није 

утврђено присуство Monilinia fructicola 

(Winter) Honey, или 

- биље потиче из области за коју је 

утврђено да није присутна Monilinia 

fructicola (Winter) Honey и да 

симптоми заразе Monilinia fructicola 

(Winter) Honey нису уочени на месту 

производње од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације. 

16. Од 15. фебруара до 30. септембра, 

плодови врста Prunus L., које потиче из 

ваневропских земаља 

 

Званична изјава да:  

-плодови потичу из земље у којој није 

утврђено присуство Monilinia fructicola 

(Winter) Honey, или 

  

- да плодови потичу из области за коју 

је потврђено да је без присуства 

Monilinia fructicola (Winter) Honey, или 

 

- да су плодови подвргнути адекватној 

инспекцијској контроли и третитани 

пре бербе и/или извоза да би се 

спречила зараза штетним организмом 

Monilinia spp. 

 

16.1. Плодови Citrus L, Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., и њихових 

хибрида 

Плодови морају бити без петељки и 

лишћа и на амбалажа се мора налазити 

одговарајућа ознака порекла. 

16.2. Плодови Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., и њихових 

хибрида, пореклом из ваневропских 

земаља. 

Не доводећи у питање услове наведене 

у тачкама 16.1, 16.3, 16.4 и 16.5 ове 

Листе, званична изјава да: 

а) плодови потичу из земље у којој 

није потврђено присуство Xanthomonas 

campestris (сви сојеви патогени за род 

Citrus), или  

 

б) плодови потичу из области за коју је 

потврђено да у њoj није присутан 

Xanthomonas campestris (сви сојеви 

патогени за род Citrus), што мора бити  

наведено у фитосертификату, или 

 

ц) у складу са званичном контролом и 

програмом прегледа нису уочени 
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симптоми које изазива Xanthomonas 

campestris (сви сојеви патогени за род 

Citrus) на месту производње нити у 

његовом непосредном окружењу од 

почетка последњег потпуног циклуса 

вегетације  

 и 

ни на једном од плодова убраним на 

месту производње нису уочени 

симптоми које изазива Xanthomonas 

campestris (сви сојеви патогени за 

род Citrus) 

и  

да су плодови третирани средством 

као што је  

натријумортофенилфенат, што мора 

бити наведено у фитосертификату 

и  

да су плодови паковани на имањима 

или центрима за испоруку 

регистрованим за ту сврху. 

 

16.3. Плодови Citrus L, Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. и њихових 

хибрида, пореклом из ваневропских 

земаља. 

 

Не доводећи у питање услове наведене 

у тачкама 16.1., 16.2., 16.4. и 16.5 ове 

листе, званична изјава да су: 

 

а)  плодови пореклом из земље за коју 

је потврђено одсуство организма 

Cercospora angolensis Carv. Et Mendes, 

или 

 

б)  плодови потичу из области за коју 

је је потврђено да у њој није присутан 

организам Cercospora angolensis Carv. 

Et Mendes, што мора бити наведено у 

фитосертификату, или 

 

ц) симптоми које изазива Cercospora 

angolensis Carv. Et Mendes нису уочени 

на месту производње, нити у његовом 

непосредном окружењу од почетка 

последњег потпуног циклуса 

вегетације, 

и 

да ни на једном од плодова убраних на 

месту производње током званичног 

прегледа нису уочени симптоми које 

изазива Cercospora angolensis Carv. Et 

Mendes. 
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16.4. Плодови Citrus L, Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. и њихових 

хибрида, изузев плодова Citrus 

aurantium L., пореклом из ваневропских 

земаља 

Не доводећи у питање услове наведене 

у тачкама 16.1., 16.2., 16.3. и 16.5 овог 

члана званична изјава: 

 

а) да су плодови пореклом из земље за 

коју је потврђено да се у њој не 

појављује штетни организам 

Guignardia citricarpa Kiely (сви сојеви 

патогени за род Citru), или 

 

б) да плодови потичу из области за 

коју је је потврђено да у њој није 

присутан штетни организам Guignardia 

citricarpa Kiely (сви сојеви патогени за 

род Citru), што мора бити наведено у 

фитосертификату, или 

 

ц) симптоми које изазива Guignardia 

citricarpa Kiely (сви сојеви патогени за 

род Citru), нису уочени на месту 

производње, нити у његовом 

непосредном окружењу, од почетка 

последњег потпуног циклуса 

вегетације и да ни на једном од 

плодова убраних на месту производње 

током званичног прегледа нису уочени 

симптоми које изазива Guignardia 

citricarpa Kiely (ниједан сој патоген за 

род Citrus), или 

 

д) да плодови потичу са места 

производње на коме је спроведено 

одговарајуће третирање против 

штетног организма Guignardia 

citricarpa Kiely (сви сојеви патогени за 

род Citrus),  

и 

да ни на једном од плодова убраних на 

месту производње током званичног 

прегледа нису уочени симптоми које 

изазива овај организам. 

16.5. Плодови Citrus L, Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. и њихови 

хибриди, пореклом из земаља у којима 

је утврђено присуство врста Tephritidae 

(неевропске врсте) на овим плодовима 

 

Не доводећи у питање услове наведене 

у тачкама 16.1., 16.2., и 16.3 овог 

члана, званична изјава: 

а) да плодови потичу из подручја за 

које је познато да се у њему не 

појављују релевантни штетни 

организми; или  ако овај услов не може 

бити испуњен; 

б) да током инспекцијске контроле 
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спроведене најмање једном месечно 

током три последња месеца пре бербе 

нису примећени симптоми на месту 

производње и у његовом непосредном 

окружењу од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације, и да ни 

на једном плоду убраном на месту 

производње током одговарајућег 

званичног прегледа, нису примећени 

симптоми овог организма, 

или ако овај услов не може бити 

испуњен; 

ц) да приликом одговарајућег 

званичног прегледа узорака на 

плодовима није утврђено присуство 

релевантних штетних организама у 

било којем стадијуму развоја, или ако 

овај услов не може бити испуњен; 

д) да су плодови били подрвгнути 

одговарајућем третману (излагање 

парама, хладноћи или брзом 

замрзавању) што се показало 

ефикасним у сузбијању релевантних 

штетних организама при чему није 

дошло до оштећења плодова и где није 

било могуће спровести такав третман, 

спровести хемијски третман 

одобреним препаратима. 

17. Биље рода Amelanchier Med, 

Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Ehrh., 

Crateagus L., Cydonia Mill, Eriobotrya 

Lindl, Malus Mill, Mespilus L, Photinia 

davidiana (Dcne.) Cardot Pyracantha 

Roem, Pyrus L, Sorbus L. намењенo за 

садњу, изузев семена 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље из Листе III A тачке 9., 

9.1., или услове наведене у тачки 15. 

ове листе где је одговарајуће, званична 

изјава: 

а) да биље потиче из земље за коју је 

потврђено да се не појављује штетни 

организам Erwinia amylovora (Burr.) 

Winsl. Et al, или 

 

б) да биље потиче из области за коју је 

потврђено да је без присуства штетног 

организма Erwinia amylovora у складу 

са одговарајућим међународним 

стандардом за фитосанитарне мере, 

или 

 

ц) да на месту производње и на 

удаљености од 500м нису  уочени 

симптоми које изазива Erwinia 

amylovora што мора бити наведено у 

фитосертификату. 
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18. Биље Citrus L, Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf. и њихови хибриди, изузев 

плодова и семена, и биље фамилија 

Araceae, Marantaceae, Musaceae и 

Sterilitziaceae и рода Persea spp., 

ожиљенo или са остацима супстрата у 

коме је расло 

Не доводећи у питање забрану која се 

односи на биље из Листе III А тачка 

16. где је одговарајуће званична изјава: 

а) да биље потичe из земаља у којима 

је потврђено да се у њима не појављује  

штетни организам Radopholus 

citrophilus Huettel et al. и Radopholus 

similis (Cobb) Thorne; или 

 

б)  да су репрезентативни узорци 

земље и корена узети са места 

производње, од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације, били 

подвргнути званичном тестирању на 

нематоде, бар на присуство Radopholus 

citrophilus Huettel et al. и Radopholus 

similis (Cobb) Thorne, при чему није 

утврђено присуство ових организама. 

19.1. Биље Crataеgus L. намењенo за 

садњу, изузев семена, које je пореклом 

из земаља где је утврђено присуство 

Phyllosticta solitaria Ell. и Ev. 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 9. и услова наведених у тач. 15. и 

17. ове листе, званична изјава да 

симптоми које изазива Phyllosticta 

solitaria Ell. и Ev. нису уочени на 

биљкама на месту производње од 

почетка последњег потпуног циклуса 

вегетације.  

 

19.2. Биље Cydonia Mill, Fragaria L, 

Malus Mill., Prunus L, Pyrus L, Ribes L, 

Rubus L. намењенo за садњу, изузев 

семена пореклом из земаља у којима је 

утврђено да се релевантни штетни 

организми јављају 

 

Релевантни штетни организми су на: 

- на биљу Fragaria L; 

- Phytophthora fragariae Hickman 

var. fragariae;  

- Arabis mosaic virus; 

- Raspberry ringspot virus; 

- Strawberry crinckle virus; 

- Strawberry latent ringspot virus; 

- Strawberry mild yellow edge virus; 

- Tomato black ring virus; 

- Xanthomonas fragariae Kennedy 

et King; 

- на биљу Malus Mill: 

- Phyllosticta solitaria Ell. And Ev; 

- на биљу Prunus L; 

Не доводећи у питање  одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тач. 9. и 18. и услова наведених у тач. 

15. и 17. ове листе, званична изјава да 

симптоми које изазивају релевантни 

штетни организми нису уочени на 

биљкама на месту производње од 

почетка последњег циклуса вегетације. 
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- Apricot chlorotic leafroll 

mycoplasm; 

- Xanthomonas campestris pv. Pruni 

(Smith) Dye 

- на биљу Prunus persica (L.) Batsch: 

- Pseudomonas syringae pv. 

Persicae (Prunier et al.) Young et 

al ; 

- на биљу Pyrus L.: 

- Phyllosticta solitaria Ell. And Ev; 

- на биљу Rubus L;;  

- Arabis mosaic virus; 

- Raspberry ring spot virus; 

- Strawberry latent ringspot virus; 

- Tomato black ring virus; 

- на свим осталим врстама; 

- не-европски вируси и вирусима 

слични организми. 

20. Биље Cydonia Mill. и Pyrus L. 

намењено за садњу, изузев семена, 

пореклом из земаља где је утврђена 

Pear decline mycoplasm (фитоплазма 

увенућа крушке) 

Не доводећи у питање  одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачке 9. и услова наведених у тач. 15. 

17. и 19.2. ове листе, званична изјава 

да симптоми Pear decline фитоплазме 

нису уочени на месту производње, или 

у његовом непосредном окружењу 

током три последња циклуса 

вегетације. 

21.1. Биље Fragaria L. намењенo за 

садњу, изузев семена, пореклом из 

земаља где је утврђено присуство 

релевантних штетних организама. 

 

Релевантни штетни организми су: 

 

- Strawberry latent C virus; 

- Strawberry vein banding virus; 

- Strawberry witches’ broom 

mycoplasm.  

Не доводећи у питање   одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 18. и услова наведених у тачки 

19.2. ове листе  званична изјава: 

а) да је биље, изузев оног које је 

добијено из семена: 

- или званично произведено по 

сертификационој шеми директно из 

материјала који је одржаван у 

одговарајућим условима и подвргнут 

званичним тестирањима бар за 

релевантне штетне организме 

коришћењем одговарајућих 

индикатора или еквивалентних метода 

при чему је утврђено одсуство ових 

штетних организама, или 

 

- произведено директно из материјала 

који је одржаван у одговарајућим 

условима и подрвгнут, током три 

последња циклуса вегетације, најмање 

једном званичном тестирању, бар за 

ове релевантне штетне организме, 
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коришћењем одговарајућих 

индикатора или еквивалентних метода 

при чему је утврђено одсуство ових 

организама, или 

 

б)  да ниједан од симптома које 

изазивају релевантни штетни 

организми није уочен на биљкама на 

месту производње, или на осетљивим 

биљкама у непосредној близини од 

почетка последњег циклуса вегетације. 

21.2. Биље Fragaria L. намењенo за 

садњу, изузев семена, пореклом из 

земаља за које је познато да се у њима 

појављује Aphelenchoides besseyi 

Christie. 

Не доводећи у питање  одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 18. и услова наведених у тач. 

19.2. и 21.1. ове листе  званична изјава: 

а) да на биљу, на месту производње 

нису уочени симптоми које изазива 

Aphelenchoides besseyi Christie од 

почетка последњег потпуног циклуса 

вегетације, или 

 

б) у случају биља добијеног културом 

ткива из биља које задовољава услове 

из подтачке а) ове тачке, или је биље 

званично тестирано на присуство 

нематоде одговарајућим методама при 

чему је утврђено да није заражено 

штетним организмом Aphelenchoides 

besseyi Christie. 

21.3. Биље Fragaria L. намењенo за 

садњу, изузев семена 

 

Не доводећи у питање  одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 18. и услова наведених у тач. 

19.2., 21.1 и 21.2 ове листе, званична 

изјава да биље потиче из подручја за 

које је познато да се у њему не 

појављују штетни организми 

Anthonomus signatus Say  и  Anthonomus 

bisignifer (Schenkling). 

22.1. Биље Malus Mill. намењенo за 

садњу, изузев семена, пореклом из 

земаља где је утврђено присуство 

релевантних штетних организама. 

Релевантни штетни организми су: 

- Cherry rasp leaf virus; 

- Tomato ringspot virus.  

Не доводећи у питање  одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачке 9. и услова наведених у тач. 15, 

17. и 19.2. ове листе, званична изјава: 

a) да је биље:  
- званично произведено по 

сертификационој шеми директно из 

материјала који је одржаван у 

одговарајућим условима и подвргунт 

званичним тестирањима бар за 

релевантне штетне организме 

коришћењем одговарајућих 
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индикатора или еквивалентних метода 

при чему је утврђено одсуство ових 

штетних организама, или 

 

- произведено директно из материјала 

који је одржаван у одговарајућим 

условима и подрвгнут, током три 

последња циклуса вегетације, најмање 

једном званичном тестирању, бар за 

ове релевантне штетне организме, 

коришћењем одговарајућих 

индикатора или еквивалентних метода 

при чему је утврђено одсуство ових 

организама; 

 

б) да ниједан од симптома које 

изазивају релевантни штетни 

организми није уочен на биљкама на 

месту производње, или на осетљивим 

биљкама у непосредној близини од 

почетка последњег циклуса вегетације. 

22.2. Биљe Malus Mill. намењенo за 

садњу, изузев семена, пореклом из 

земаља где је утврђено присуство apple 

proliferation mycoplasm (фитоплазме 

пролиферације јабуке) 

Не доводећи у питање   одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачке 9. и услова наведених у тач. 15., 

17., 19.2. и 22.1 ове листе, званична 

изјава: 

 

а) да биље потиче из подручја где није 

присутна фитоплазме пролиферације 

јабуке, или 

 

б) (аа) да је биље искључујући оно 

добијено из семена: 

- или званично произведено по 

сертификационој шеми директно из 

материјала који је одржаван у 

одговарајућим условима и подвргнут 

званичним тестирањима бар на 

фитоплазму пролиферације јабуке 

коришћењем одговарајућих 

индикатора или еквивалентних метода 

при чему је утврђено одсуство ових 

штетних организама, или 

 

- произведено директно из материјала 

који је одржаван у одговарајућим 

условима и подрвгнут, током шест 

последњих циклуса вегетације, 

најмање једном званичном тестирању, 

бар на фитоплазму пролиферације 
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јабуке, коришћењем одговарајућих 

индикатора или еквивалентних метода 

при чему је утврђено одсуство ових 

организама; 

 

бб) ниједан од симптома које изазива 

фитоплазма пролиферације јабуке није 

уочен на биљу на месту производње, 

или на осетљивом биљу у непосредној 

близини од почетка последња три 

потпуна циклуса вегетације. 

23.1. Биље следећих врста рода Prunus 

L, намењенo за садњу, изузев семена, 

које потичу из земаља где се јавља 

вирус шарке шљиве (Plum pox virus) 

- Prunus amygdalus Batsch; 

- Prunus armeniaca L; 

- Prunus blieriana Andre; 

- Prunus brigantine Vill; 

- Prunus cerasifera Ehrh; 

- Prunus cistena Hansen; 

- Prunus curdica Fenzl and Fritsch; 

- Prunus domestica ssp. Domestica 

L; 

- Prunus domestica ssp. Insititia (L.) 

C.K. Scheid; 

- Prunus domestica ssp. Italica 

(Borkh.) Hegi; 

- Prunus glandulosa Thunb; 

- Prunus holosericea Batal; 

- Prunus hortulana Bailey; 

- Prunus japonica Zhunb; 

- Prunus manchurica (Maxim.) 

Koehne; 

- Prunus maritima Marsh; 

- Prunus mume Sieb and Zucc; 

- Prunus nigra Ait; 

- Prunus persica (L.) Batsch; 

- Prunus salicina L; 

- Prunus sibirica L; 

- Prunus simonii Carr; 

- Prunus spinosa L; 

- Prunus tomentosa Thunb; 

- Prunus triloba Lindl; 

- Друге врсте рода Prunus L 

 осетљиве на вирус шарке шљиве 

 

 

Не доводећи у питање  одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачке 9. и услова наведених у тач. 15. и 

19.2. ове листе, званична изјава: 

а) да је биље изузев оног добијеног из 

семена: 

- званично произведено по 

сертификационој шеми директно из 

материјала који је одржаван у 

одговарајућим условима и подвргунт 

званичним тестирањима бар на вирус 

шарке шљиве коришћењем 

одговарајућих индикатора, или 

еквивалентних метода при чему је 

утврђено одсуство ових штетних 

организама; 

или 

- произведено директно из материјала 

који је одржаван у одговарајућим 

условима и подрвгнут, током три 

последња циклуса вегетације, најмање 

једном званичном тестирању, бар на 

вирус шарке шљиве, коришћењем 

одговарајућих индикатора или 

еквивалентних метода при чему је 

утврђено одсуство овог штетног 

организма; 

 

б) да ниједан од симптома које изазива 

вирус шарке шљиве није уочен на 

биљу на месту производње, или на 

осетљивом биљу у непосредној 

близини од почетка последња три 

потпуна циклуса вегетације; 

 

ц)  да је биље које је на месту 

производње показивало симптоме 

изазване другим вирусима и вирусима 

сличним организмима уклоњено. 
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23.2. Биље Prunus L, намењенo за садњу 

(a) пореклом из земаља где је утврђено 

присуство релевантних штетних 

организама Prunus L ; 

(б) изузев семена, пореклом из земаља 

где су утврђено присуство релевантних 

штетних организама;  

(ц) изузев семена, пореклом из 

неевропских земаља, где су  релевантни  

штетни организми утврђени  

Релеватни штетни организми су: 

- за (a): 

- Tomato ringspot virus; 

 

- за (б): 

- Cherry rasp leaf virus (амерички), 

- Peach mosaic virus (амерички), 

- Peach phony rickettsia, 

- Peach rosette mycoplasm, 

- Peach yellows mycoplasm, 

- Plum line pattern virus 

(амерички), 

- Peach X-disease mycoplasm; 

 

- за (ц): 

-      Little cherry pathogen 

 

 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачке 9. и услова наведених у тач. 15, 

19.2. и 23.1. ове листе, званична изјава: 

а) да је биље: 

- званично произведено по 

сертификационој шеми директно из 

материјала који је одржаван у 

одговарајућим условима и подвргунт 

званичним тестирањима бар на ове 

штетне организме коришћењем 

одговарајућих индикатора или 

еквивалентних метода при чему је 

утврђено одсуство ових штетних 

организама, или 

 

- произведено директно из материјала 

који је одржаван у одговарајућим 

условима и подрвгнут, током три 

последња циклуса вегетације, најмање 

једном званичном тестирању, бар на 

ове штетне организме, коришћењем 

одговарајућих индикатора или 

еквивалентних метода при чему је 

утврђено одсуство ових организама; 

 

б) да ниједан од симптома које 

изазивају ови штетни организми није 

уочен на биљу на месту производње, 

или на осетљивом биљу у непосредној 

близини од почетка последња три 

циклуса вегетације. 

24. Биље Rubus L, намењенo за садњу: 

a) пореклом из земаља где су 

утврђени релевантни штетни 

организми који се јављају на 

биљу рода Rubus L. 

б) изузев семена, које потиче из 

земаља где је утврђено 

присуство релеватних штетних 

организама 

Релеватни штетни организми су: 

- за а): 

- Tomato ring spot virus, 

- Black raspberry latent virus, 

- Cherry leafroll virus, 

- Prunus necrotic ringspot virus, 

- за б): 

- Raspberry leaf curl virus 

(амерички сојеви), 

Осим услова наведених у тачки 19.2. 

ове листе: 

a) биље мора бити без лисних ваши и 

њихових јаја 

б)  званична изјава: 

аа) да је биље:  

- званично произведено по 

сертификационој шеми директно из 

материјала који је одржаван у 

одговарајућим условима и подвргнуто 

званичним тестирањима бар на ове 

штетне организме коришћењем 

одговарајућих индикатора или 

еквивалентних метода при чему је 

утврђено одсуство ових штетних 

организама; 

 

или 
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- Cherry rasp leaf virus (амерички 

сојеви) 

 

- произведено директно из материјала 

који је одржаван у одговарајућим 

условима и подрвгнут, током три 

последња циклуса вегетације, најмање 

једном званичном тестирању, бар на 

ове штетне организме, коришћењем 

одговарајућих индикатора или 

еквивалентних метода при чему је 

утврђено одсуство ових организама; 

 

бб) да ниједан од симптома које 

изазивју ови штетни организми није 

уочен на биљу на месту производње, 

или на осетљивом биљу у непосредној 

близини од почетка последњег циклуса 

вегетације. 

24.1. Биље Vitis spp., осим плодова и 

семена 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 15. званична изјава да симптоми 

Grapevine Flavescence dorée MLO и 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) 

Willems et al. нису уочени на месту 

производње и његовом непосредном 

окружењу од почетка два последња 

потпуна циклуса вегетације. 

24.2. Биље Vitis spp., осим плодова и 

семена пореклом из ваневропских 

земаља 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у лист III А 

тачка 15. и услове наведене у тачки 

24.1. ове листе, званична изјава да 

симптоми Xylella fastidiosa Wells et al. 

нису уочени на месту производње и 

његовом непосредном окружењу од 

почетка два последња потпуна циклуса 

вегетације и одређује се 

посткарантински надзор. 

25.1. Кртоле Solanum tuberosum L. 

 

Не доводећи у питање забране које се 

односе на кртоле наведене у Листи III 

А тач. 10, 11. и 12.  званична изјава: 

а) да су кртоле пореклом из подручја у 

којем није присутан Synchitrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival, при 

чему ниједан од симптома које изазива 

Synchitrium endobioticum (Schilbersky) 

Percival није уочен на месту 

производње, или у његовој 

непосредној близини; 

 

25.2. Кртоле Solanum tuberosum L.  Не доводећи у питање одредбе 

наведене у Листи III А тачке 10, 11. и 

12., и услове наведене у тачки 25.1. ове 
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листе  званична изјава: 

а)  да су кртоле пореклом из подручја 

где није утврђено присуство 

Clavibacter michiganensis pv. 

sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) 

Davis et al; 

 

25.3. Кртоле Solanum tuberosum L, 

изузев раног кромпира, пореклом из 

земаља где је утврђен Potato tuber 

spindle viroid  

Не доводећи у питање одредбе 

наведене у Листи III А тач. 10, 11. и 12. 

и услове наведене у тач. 25.1. и 25.2. 

ове листе званична изјава да је 

спречена могућност клијања. 

25.4. Кртоле Solanum tuberosum L., 

намењене за садњу 

 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на кртоле наведене у Листи III 

А тач.10, 11. и 12. и услове наведене у 

тач. 25.1., и 25.3. ове листе званична 

изјава: 

 

а) да су кртоле пореклом са поља у 

коме није утврђено присуство 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens и Globodera pallida (Stone) 

Behrens одговорајућом методом, што 

мора бити наведено у 

фитосертификату као допунска изјава: 

„Земљиште је испитано на одсуство 

Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens и Globodera pallida (Stone) 

Behrens“ 

и 

б) да су кртоле или пореклом из 

подручја за које је познато да се у 

њима не појављује штетни организам 

Clavibacter michiganensis pv. 

sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) 

Davis et al, или 

 

бб) ако потичу из подручја где је 

потврђено присуство Clavibacter 

michiganensis pv. sepedonicus 

(Spieckermann and Kotthoff) Davis et al 

кртоле потичу са места производње на 

коме није утврђено присуство 

Clavibacter michiganensis pv. 

sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) 

Davis et al, и да су подвргнуте 

званичном тестирању коришћењем 

одговарајућих метода при чему је 

утврђено одсуство овог штетног 

организма што мора бити наведено у 
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фитосертификату као допунска изјава 

и 

 

ц) да су кртоле или пореклом из 

подручја за које је познато да се у 

њима не појављује штетни организам 

Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Smith, или 

 

цц) ако потичу из подручја где је 

потврђено присуство Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith, кртоле 

потичу са места производње на коме 

није утврђено присуство Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith, и да су 

подвргнуте званичном тестирању 

коришћењем одговарајућих метода при 

чему је утврђено одсуство овог 

штетног организма што мора бити 

наведено у фитосертификату као 

допунска изјава  

и 

д) кртоле потичу из подручја где није 

утврђено присуство Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al. (све популације) 

и Meloidogyne fallax Karssen; 

 

или 

 

дд) ако кртоле потичу из подручја где 

је утврђено присуство Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al. (све популације) 

и Meloidogyne fallax Karssen : 

 

- да кртоле потичу са места 

производње у којима није утврђено 

присуство Meloidogyne chitwoodi 

Golden et al. (све популације) и 

Meloidogyne fallax Karssen на основу 

годишњег надзора усева домаћина 

визуелним прегледом биља домаћина у 

одговарајуће време  и прегледом 

кртола споља и њиховим сечењем 

након вађења кртола на месту 

производње; или 

 

- да су кртоле након вађења узорковане 

и прегледане одговарајућом методом 

изазивања симптома, или су ти узорци 

лабораторијски тестирани и у 
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одговарајуће време подвргнути 

визуелном прегледу целих и сечених 

кртола, а обавезно до момента 

паковања или затварања контејнера 

пре продаје, приликом трговине 

семенским кромпиром прегледане и да 

нису уочени симптоми које изазивају 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (све 

популације) и Meloidogyne fallax 

Karssen, што мора бити наведено у 

фитосертификату као допунска изјава. 

25.4.1. Кртоле Solanum tuberosum L, 

изузев оних које су намењене за садњу 

 

Не доводећи у питање одредбе 

наведене у Листи III А тачка 12. и 

услове наведене у тач. 25.1, 25.2. и 

25.3. ове листе званична изјава да су 

кртоле пореклом из подручја у којима 

није утврђено присуство Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith. 

 

25.4.2. Кртоле Solanum tuberosum L Не доводећи у питање одредбе 

наведене у Листи III А тач. 10, 11. и 12. 

и услове наведене у тач. 25.1, 25.2, 

25.3,  25.4. и 25.4.1. ове листе званична 

изјава да: 

 

а) кртоле потичу из земље у којој није 

утврђено присуство Scrobipalpopsis 

(Tecia) solanivora Povolny, или 

 

б) кртоле потичу из подручја у коме 

није присутан Scrobipalpopsis (Tecia) 

solanivora Povolny, што је установљено 

од стране националне службе за 

заштиту биља на начин који је у складу 

са одговарајућим стандардом за 

фитосанитарне мере. 

25.5 Биље Solanaceae, намењенo за 

садњу, изузев семена које је пореклом 

из земаља где је утврђено присуство 

Potato stolbur фитоплазме 

Не доводећи у питање одредбе 

наведене у Листи III А тач. 10, 11, 12. и 

13. и услове наведене у тач. 25.1, 25.2, 

25.3. и 25.4. ове листе званична изјава 

да симптоми које изазива Potato stolbur 

фитоплазма нису уочени на биљу на 

месту производње од почетка 

последњег потпуног циклуса 

вегетације. 

 

25.6. Биље Solanaceae, намењенo за 

садњу, изузев кртола Solanum tuberosum 

и семена Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw., које потиче из земаља 

Не доводећи у питање одредбе 

наведене у Листи III А тач. 11. и 13. и 

услове наведене у тачки 25.5. ове 

листе, званична изјава да на биљу на 
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у којима је утврђено присуство Potato 

tuber spindle viroid  

 

 

месту производње нису уочени 

симптоми које изазива Potato tuber 

spindle viroid од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације. 

 

25.7. Биље Capsicum annuum L, 

Lycopersicom lycopersicum(l.) Karsten ex 

Farw.  Musa L., Nicotiana L. и Solanum 

melongena L., намењенo за садњу изузев 

семена, које потиче из земаља где је 

утврђено присуство Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith  

 

Не доводећи у питање одредбе 

наведене у Листи III А тач. 11. и 13. и 

услове наведене у тач. 25.5. и 25.6. ове 

листе где је одговарајуће званична 

изјава: 

 а) да биље потиче из подручја у којима 

није утврђено присуство Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith, или  

б) да ниједан од симптома које изазива 

Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Smith није уочен на биљу на месту 

производње од почетка последњег 

потпуног  циклуса вегетације. 

26. Биље Humulus lupulus L.,                                                                                                                                                                                                                                                                                    

намењенo за садњу, изузев семена 

Званична изјава да ниједан од 

симптома које изазива Verticillium 

albo-atrum Reinke et Berthold и 

Verticillium dahliae Klebahn нису 

уочени на биљу на месту производње 

од почетка последњег потпуног 

циклуса вегетације. 

27.1 Биље Dendrathema (DC.) Des 

Moul., Dianthus L. и Pelargonium l'Hérit. 

Ex Ait., намењенo за садњу, изузев 

семена 

Званична изјава: 

а) да ниједан од знакова присуства 

Helicoverpa armigera (Hübner) или 

Spodoptera littoralis (Boisd.) није уочен 

на месту производње од почетка 

последњег потпуног циклуса 

вегетације, или 

 

б) да је биље подвргнуто 

одговарајућем третману у циљу 

заштите од наведених организама. 

27.2. Биље Dendrathema (DC.) Des 

Moul., Dianthus L. и Pelargonium l'Hérit. 

Ex Ait., изузев семена 

 

Осим услова наведених у тачки 27.1. 

ове листе званична изјава: 

а) да ниједан од знакова присуства 

Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera 

frugiperda Smith. или Spodoptera litura 

(Fabricius) није уочен на месту 

производње од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације, или 

 

б) да је биље подвргнуто 

одговарајућем третману у циљу 

заштите од наведених организама. 
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28. Биље Dendrathema (DC.) Des Moul., 

намењенo за садњу, изузев семена 

Осим услова наведених у тач. 27.1. и 

27.2. ове листе званична изјава: 

 

a) да биље чине саднице најдаље треће 
генерације добијене из материјала за 

који је вирусолошким тестирањем 

утврђено да није заражен 

Chrysantemum stunt viroid или да 

потиче директно од материјала за чији 

је репрезентативни узорак од најмање 

10%, током званичног прегледа у 

време цветања, утврђено да није 

заражен Chrysantemum stunt viroid; 

 

б) да биље или резнице: 

- потичу из објекта који је био 

званично прегледан најмање једном 

месечно током три месеца пре 

отпремања и у том периоду нису 

уочени симптоми које изазива Puccinia 

horiana Hennings и да у непосредном 

окружењу током та три месеца пре 

извоза нису уочени симптоми које 

изазива Puccinia horiana Hennings, или 

 

- су подрвгнуте одговарајућем 

третману против Puccinia horiana 

Hennings; 

 

ц) ако се ради о неожиљеним 

резницама, да нису уочени симптоми 

које изазива Didymella ligulicola (Baker, 

Dimock and Davis) v. Arx ни на 

резницама ни  на биљу са кога резнице 

потичу или ако се ради о ожиљеним 

резницама, да нису уочени симптоми 

које изазива Didymella ligulicola (Baker, 

Dimock and Davis) v. Arx  ни на 

резницама ни у леји где су ожиљаване. 

28.1. Биље Dendrathema (DC.) Des 

Moul. и Lycopersicon lycopersicum (l.) 

Karsten ex Farw., намењенo за садњу, 

изузев семена  

Осим услова наведених у тач. 25.5., 

25.6., 25.7., 27.1., 27.2. и 28. ове листе, 

званична изјава да je: 

 

а) биље расло (цео животни циклус) у 

земљи у којој није утврђено присуство 

Chrysanthemum stem necrosis virus, или 

 

б) биље расло (цео животни циклус) у 

области за коју је национална служба 

за заштиту биља земље извознице 
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утврдила да у њој није присутан 

Chrysanthemum stem necrosis virus у 

складу са релевантним међународним 

стандардом за фитосанитарне мере, 

или 

 

ц) биље расло (цео животни циклус) на 

месту производње, за које је утврђено 

да се на њему не јавља Chrysanthemum 

stem necrosis virus и што је потврђено 

званичном контролама и, где је 

одговарајуће, тестирањем. 

29. Биље рода Dianthus L., намењенo за 

садњу, изузев семена 

 

 

Осим услова наведених у тач. 27.1. и 

27.2. ове листе  званична изјава: 

- да биље потиче директно од 

матичних биљака за које је, званично 

одобреним тестовима који су 

спроведени најмање једном у 

предходне две године, утврђено да 

нису заражене организмима Erwinia 

chrysantemi pv. dianthicola (Hellmers) 

Dickey, Pseudomonas caryophylli  

(Burkholder) Starr and Burkholder i 

Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van 

Beyma, 

- да ниједан од симптома наведених 

патогена није уочен на биљу. 

30. Луковице Tulipa L, и Narcissus L, 

изузев оних чије паковање или неки 

други документ доказује да су 

намењене продаји крајњим 

корисницима који нису укључени у 

професионалну производњу резаног 

воћа 

Званична изјава да на биљу нису 

уочени симптоми које изазива 

Ditylenchus dipsaci (Kühn) од почетка 

последњег потпуног циклуса 

вегетације. 
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31. Биље рода Pelargonium l'Hérit. Ex 

Ait., намењенo за садњу, изузев семена, 

које је пореклом из земаља у којима је 

утврђено присуство Tomato ringspot 

virus: 

 

a) Где нису утврђени Xiphinema 

americanum Cobb sensu lato (неевропске 

популације) или други вектори Tomato 

ringspot virus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  Где су утврђени Xiphinema 

americanum Cobb sensu lato (неевропске 

популације) или други вектори Tomato 

ringspot virus  

 

Осим услова наведених у тач. 27.1. и 

27.2. ове листе званична изјава: 

 

а) да биље потиче непосредно са места 

производње где није утврђено 

присуство Tomato ringspot virus, или 

 

б) да биље потиче од максимално 

четврте генерације садница које 

потичу од матичних биљака за које је, 

применом званично одобрених 

вирусолошких тестова, утврђено да 

нису заражене организмом Tomato 

ringspot virus. 

 

 

 

 

 

Званична изјава: 

а) да биље потиче непосредно са места 

производње где није утврђено 

присуство Tomato ringspot virus ни у 

земљишту ни на биљу, или 

 

б) да биље потиче од максимално 

друге генерације садница које потичу 

од матичних биљака за које је, 

применом званично одобрених 

вирусолошких тестова, утврђено да 

нису заражене организмом Tomato 

ringspot virus. 

32.1. Биље зељастих врста, намењено за 

садњу, изузев: 

- луковица, 

- стабљичних гомоља, 

- биља фамилије Gramineae, 

- ризома, 

- семена, 

- кртола, 

пореклом из земаља у којима је 

утврђено присуство Liriomyza sativae 

(Blanchard) и Amauromyza maculosa 

(Malloch) 

 

Осим услова наведених у тач. 27.1., 

27.2., 28. и 29. ове листе, где је 

одговарајуће, званична изјава да је 

биље расло у расадницима и: 

 

а) да потиче из области која је у земљи 

извозници проглашена од стране 

националне службе за заштиту биља за 

област у којој нису присутне  Liriomyza 

sativae (Blanchard) и Amauromyza 

maculosa (Malloch), у складу са 

релевантним ISPM стандардом, што 

мора бити наведено у 

фитосертификату у рубрици "допунска 

изјава", или 

 

б) да потиче са места производње које 

је у земљи извозници проглашено од 
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стране националне службе за заштиту 

биља за место на коме нису присутне  

Liriomyza sativae (Blanchard) и 

Amauromyza maculosa (Malloch), у 

складу са релевантним ISPM 

стандардом и што мора бити наведено 

у фитосертификату у рубрици 

"допунска изјава" и проглашено за 

место на коме није присутна  Liriomyza 

sativae (Blanchard), на основу званичне 

инспекцијске контроле спроведене 

најмање једном месечно за време 

последња три месеца пре извоза, или 

 

ц) да је непосредно пре извоза 

подвргнуто одговарајућем третману за 

сузбијање Liriomyza sativae (Blanchard) 

и Amauromyza maculosa (Malloch) и да 

је на основу званичне инспекцијске 

контроле утврђено да није заражено 

Liriomyza sativae (Blanchard) и 

Amauromyza maculosa (Malloch). 

Подаци о третирању морају бити 

наведени у фитосертификату. 

 

32.2. Резано цвеће Dendranthema (DC) 

Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. и 

Solidago L. и лиснато поврће Apium 

graveolens L. и Ocimum L. 

Званична изјава да резано цвеће и 

лиснато поврће: 

- потиче из земље у којој није утврђено 

присуство  Liriomyza sativae 

(Blanchard) и Amauromyza maculosa 

(Malloch), или 

 

- да је непосредно пре извоза званично 

инспекцијски прегледано и да је 

утврђено да није заражено штетним 

организмима Liriomyza sativae 

(Blanchard) и Amauromyza maculosa 

(Malloch). 

 

 

32.3. Биље зељастих врста намењено за 

садњу, изузев: 

- луковица, 

- стабљичних гомоља, 

- биља фамилије Gramineae, 

- ризома, 

- семена, 

- кртола. 

 

Осим услова наведених у тач.27.1, 

27.2, 28., 29. и 32.1 ове листе, званична 

изјава: 

а) да биље потиче из области у којој 

није утврђено присуство Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza 

trifolii (Burgess), или 

б) да знаци присуства Liriomyza 
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huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza 

trifolii (Burgess) нису били уочени на 

месту производње званичном 

контролом спроведеном најмање 

једном месечно у периоду од три 

месеца пре убирања, или 

ц) да је непосредно пре извоза биље 

било званично контролисано и 

установљено је да није заражено 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и 

Liriomyza trifolii (Burgess) и да је било 

подвргнуто одговарајућем третману за 

сузбијање Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) и Liriomyza trifolii 

(Burgess). 

33. Биље са кореном, сађено или 

намењено за садњу, које је расло на 

отвореном 

 

Званична изјава да на месту 

производње није утврђено присуство 

организама Clavibacter michiganensis 

ssp. sepedonicus (Spieckermann and 

Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida 

(Stone) Behrens, Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens и Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival. 

34. Земљa и супстрат, у коме се налази 

биље и остаци земље и супстрата на 

биљу, који се састоје у потпуности или 

делимично од земље или чврстих 

органских материја као што су делови 

биља, хумус који садржи тресет или 

кору или било коју другу чврсту 

неорганску материју, намењени за 

одржавање виталности биља и који су 

пореклом из: 

- Турске, 

- Белорусије, Молдавије, Русије, 

Украјине, Грузија, 

- ваневропских земаља 

Званична изјава: 

а) да у време садње супстрат за гајење: 

 

- или није садржао земљу и органске 

материје, 

 

или 

 

- да је утврђено да није заражен 

инсектима и штетним нематодама и да 

је на одговарајући начин прегледан 

или подвргнут топлотном третману 

или фумигацији, да би се осигурало 

одсуство других штетних организама, 

 

или 

 

- био подвргнут одговарајућем 

топлотом третману, или фумигацији да 

би се осигурало одсуство штетних 

организама  

и  

 

б) од садње: 

 

- или да су примењене одговарајуће 

мере да би се осигурало одсуство 
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штетних организама у супстрату, 

 

или 

 

- да су две недеље пре отпремања, са 

биља одстрањени остаци супстрата 

тако да је остала минимална количина 

неопходна да одржи виталност биља 

током транспорта и ако је биље 

пресађено да супстрат за гајење 

употребљен за ту сврху одговара 

условима наведеним у подтачки а) ове 

тачке. 

35.1. Биље Beta vulgaris L. намењено за 

садњу, изузев семена 

 

Званична изјава: 

да симптоми које изазива Beet curly top 

virus (неевропски изолати) нису уочени 

на месту производње од почетка 

последњег комплетног циклуса 

вегетације. 

 

35.2. Биље Beta vulgaris L., намењено за 

садњу, изузев семена, које потиче из 

земаља у којима је утврђено присуство 

Beet leaf curl virusа  

 

Осим услова наведених у тачки 35.1 

овог члана, званична изјава: 

а) да Beet leaf curl virus није утврђен у 

области где је место производње, или 

 

б) да симптоми које изазива Beet leaf 

curl virus нису уочени на месту 

производње или у његовој непосредној 

близини од почетка последњег 

потпуног циклуса вегетације. 

 

36.1. Биље, намењено за садњу, изузев: 

- луковица, 

- стабљичних гомоља, 

- ризома, 

- семена, 

- кртола. 

 

Осим услова наведених у тач. 27.1., 

27.2., 28.,.29., 31., 32.1. и 32.3. овог 

члана, званична изјава да је биље расло 

у расадницима и: 

а) да потиче из области која је у земљи 

извозници проглашена од стране 

националне службе за заштиту биља за 

област у којој није присутан Thrips 

palmi Karny, у складу са релевантним 

међународним стандардом за 

фитосанитарне мере и што мора бити 

наведено у фитосертификату  у 

рубрици "допунска изјава", или 

 

б) да потиче са места производње на 

коме није утврђено присуство штетног 

организма Thrips palmi Karny и које је 

као такво прогласила национална 

служба за заштиту биља земље 
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извознице у складу са релевантним 

међународним стандардом за 

фитосанитарне мере, што је наведено у 

фитоцертификату  у рубрици 

"допунска изјава" и да је, на основу 

званичне инспекцијске контроле 

спроведене најмање једном месечно 

током последња три месеца пре извоза, 

утврђено да биље није заражено 

штетним организмом  Thrips palmi 

Karny, или 

 

ц) да је непосредно пре извоза 

подвргнуто одговарајућем третману за 

сузбијање Thrips palmi Karny и да је на 

основу званичне инспекцијске 

контроле утврђено да није заражено 

Thrips palmi Karny. Подаци о 

третирању морају бити наведени у 

фитосертификату или 

фитосертификату за реекспорт. 

36.2. Резано цвеће фамилије 

Orchidaceae и плодови рода Momordica 

L. и Solanum melongena L. 

Званична изјава да резано цвеће и 

плодови: 

- потичу из земље у којој није утврђено 

присуство  Thrips palmi Karny, или 

 

- да су непосредно пре извоза били 

званично контролисани и утврђено је 

да нису заражени  Thrips palmi Karn. 

 

37. Биље фамилије Palmae, намењено за 

садњу, изузев семена, које је пореклом 

из ваневропских земаља 

 

Не доводећи у питање забране које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 17., званична изјава да: 

а) или биље потиче из области у којој 

није утврђено присуство Palm lethal 

yellowing mycoplasm и Cadang- Cadang 

viroida и да симптоми заразе овим 

штетним организмима нису уочени на 

месту производње или у његовој 

непосредној близини од почетка 

последњег потпуног циклуса 

вегетације, или 

 

б) да симптоми које изазивају Palm 

lethal yellowing mycoplasm и Cadang-

Cadang viroid нису уочени на биљу од 

почетка последњег потпуног циклуса 

вегетације и да је са места производње 

уклоњено биље на коме су уочени 

симптоми који су упућивали на 
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присуство ових организама и да је 

биље било подвргнуто одговарајућем 

третману за сузбијање Myndus crudus 

Van Duzee; 

 

ц) за биље произведено културом 

ткива, да биље потиче од биљака које 

испуњавају услове из потачке а) или б) 

ове тачке 

37.1. Биље фамилије Palmae, намењено 

за садњу, пречника стабљике у основи 

преко 5 cm и које припада родовима 

Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops 

L., Jubaea Kunth., Livistona R.Br., 

Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., 

Trachycarpus H. Wndel., Trithrinax Mart., 

Washingtonia Raf.. 

 

Не доводећи у питање забране које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 17. и услове наведене у тачки 37. 

ове листе, службена гаранција 

националне службе за заштиту биља 

земље извознице да je биље: 

 

а) расло током свог живота у земљи у 

којој није познато да се јавља 

Paysandisia archon (Burmeister), или  

 

б) расло у области која је у земљи 

извозници проглашена од стране 

националне службе за заштиту биља 

као област у којој није утврђено 

присуство Paysandisia archon 

(Burmeister) у складу са релевантним 

међународним стандардом за 

фитосанитарне мере, или 

 

ц) расло, током периода од најмање 

две године пре извоза, на месту 

производње: 

- које је регистровано и под надзором 

националне службе за заштиту биља 

земље порекла, и 

- где су биљке на месту производње 

биле под потпуном физичком 

заштитом од уношења Paysandisia 

archon (Burmeister) или су 

примењивани одговарајући 

превентивни третмани, и 

- током три годишње званичне 

контроле вршене у одговарајуће време, 

укључујући и контролу пре извоза, 

нису уочени знаци присуства 

Paysandisia archon (Burmeister). 

38.1. Биље Camellia L, намењено за 

садњу, изузев семена, које је пореклом 

из ваневропских земаља 

 

Званична изјава: 

 

a) да биље потиче из области у којој 

није утврђено присуство Ciborinia 
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camelliae Kohn, или 

 

б) да симптоми које изазива Ciborinia 

camelliae Kohn нису уочени на биљу у 

време цветања на месту производње од 

почетка последњег потпуног цилкуса 

вегетације. 

38.2. Биље Fuchsia L, намењено за 

садњу, изузев семена, које је пореклом 

из САД или Бразила 

 

Званична изјава да симптоми које 

изазива Aculops fuchsiae Keifer нису 

уочени на месту производње и да је 

непосредно пред извоз биље 

прегледано и на њему није утврђено 

присуство Aculops fuchsiae Keifer . 

39. Дрвеће и жбунови, намењени за 

садњу, изузев семена и биља добијеног 

културом ткива, пореклом из свих 

земаља осим европских и 

медитеранских 

 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тач. 1, 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. и 

услове наведене у тачкама 8.1, 8.2, 9., 

10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 

17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 

23.1., 23.2., 24., 24.1., 24.2., 25.5, 25.6, 

26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 

34., 36.1., 36.2., 37., 38.1. и 38.2., ове 

листе где је одговарајуће, званична 

изјава да је биље: 

- чисто (без биљних остатака) и без 

цветова и плодова, 

- да је гајено у расаднику, 

- прегледано у одговарајуће време и 

непосредно пред извоз и при томе нису 

утврђени симптоми заразе штетним 

бактеријама, вирусима и вирусима 

сличним организмима и  

- да или нису утврђени знаци или 

симптоми присуства штетних 

нематода, инсеката, гриња и гљива, 

или је биље подвргнуто одговарајућем 

третману у циљу сузбијања ових 

организама. 

40. Листопадно дрвеће и жбуње 

намењено за садњу, осим семена и 

биља добијеног из културе ткива, 

пореклом из свих земаља осим 

европских и медитеранских.  

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тач. 2,  3, 9, 15, 16, 17. и услове 

наведене у тач. 11.1., 11.2., 11.3., 12., 

13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 

20. 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 

36.1., 38.1., 38.2., 39. и 45.1. ове листе 

где је одговарајуће, званична изјава да 

је биље у стању мировања и без лишћа. 

41. Једногодишње и двогодишње биље, 

изузев Gramineae, намењено за садњу, 

изузев семена, пореклом из свих земаља 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље, где је одговарајуће, 

наведено у Листи III А тач. 11. и 13. и 
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осим европских и медитеранских. услове наведене у тач. 25.5., 25.6., 

32.1., 32.2., 32.3., 33., 34., 35.1., и 35.2. 

ове листе, званична изјава да је биље:  

-   гајено у расадницима, 

- без биљних остатака, цветова и 

плодова, 

- прегледано у одговарајуће време и 

непосредно пред извоз и  

- при томе нису утврђени 

симптоми заразе штетним 

бактеријама, вирусима и вирусима 

сличним организмима   

и  

- или нису утврђени знаци или 

симптоми присуства штетних 

нематода, инсеката, гриња и 

гљива, или је биље подвргнуто 

одговарајућем третману у циљу 

сузбијања ових организама. 

42. Биље фамилије Gramineae и то 

вишегодишњих украсних трава 

подфамилије Bambusoideae, Panicoideae 

и родова Buchloe, Bouteloua Lag., 

Calamagrostis, Cortaderia Stapf., 

Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex 

Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., 

Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. и 

Uniola L., намењено за садњу, изузев 

семена, пореклом из свих земаља осим 

европских и медитеранских. 

Осим услова наведених у тач. 33. и 34. 

ове листе, где је одговарајуће, 

званична изјава да је биље: 

 

- гајено у расадницима,  

 

и 

 

- да је без биљних остатака, цветова и 

плодова, 

 

и 

 

- прегледано непосредно пред извоз и  

- нису утврђени симптоми заразе 

штетним бактеријама, вирусима и 

вирусима сличним организмима и 

- или нису утврђени знаци или 

симптоми присуства штетних 

нематода, инсеката, гриња и 

гљива или је биље подвргнуто 

одговарајућем третману у циљу 

сузбијања ових организама. 

43. Природно или вештачки патуљасто 

биље, намењено за садњу, изузев 

семена, које је пореклом из 

ваневропских земаља 

 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тач. 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. и  

услове наведене у тач.  8.1., 9., 10., 

11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 

18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 

23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 

28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 
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38.1., 38.2., 39., 40. и 42. ове листе, где 

је одговарајуће, званична изјава: 

 

a) да је биље, укључујући оно које је 

сакупљено директно из природних 

станишта, најмање две узастопне 

године пре отпреме гајено, чувано и 

обликовано у званично регистрованим 

расадницима који су под званичном 

контролом; 

 

б) да биље у расадницима на које се 

односи подтачка а) ове тачке мора да 

је: 

aa) најмање током периода 

назначеног под а): 

- било засађено у саксијама 

које се налазе на полицама 

издигнутим најмање 50 цм 

изнад земље, 

- било подрвгнуто 

одговарајућим третманима у 

циљу сузбијања неевропких 

проузроковача рђе: активна 

материја, концентрација и 

датум примене ових 

третмана морају бити 

наведени у 

фитоцертификату у рубрици 

«дезинфестација и/или 

дезинфекција», 

- било званично прегледано 

најмање 6 пута током године 

у одговарајућим 

интервалима на присуство 

штетних организама.  Ови се 

прегледи, који морају да 

обухвате и биље у 

непосредном окружењу 

расадника наведених у 

алинеји а) ове тачке, морају 

вршити барем визуелним 

прегледом сваког реда у 

пољу или расаднику и 

визуелним прегледом свих 

надземних делова биљке, 

коришћењем случајног 

узорка од најмање 300 

биљака из одређеног рода 

када укупан број биљака тог 



 

 

41 

рода није већи од 3000, или 

10% биљака када је број 

биљака из тог рода већи од 

3000, 

- током прегледа није 

утврђено присуство 

релевантних штетних 

организама. Заражено биље 

се мора уклонити. 

Преостало биље, где је то 

могуће, мора бити третирано 

и додатно држано током 

одговарајућег периода и 

поново прегледано да би се 

потврдило одсуство 

релевантних штетних 

организама, 

- било засађено у 

некоришћеном вештачком 

супстрату или у природном 

супстрату, који је подвргнут 

фумигацији или топлотном 

третману и у којем нема 

ниједног штетног 

организама, 

- било чувано у условима који 

обезбеђују  да супстрат 

остане незаражен штетним 

организмима и да је две 

недеље пре испоруке: 

� протресано и испрано 

чистом водом да би 

се уклонио 

првобитни супстрат и 

да се чува 

неукорењено, или  

� протресано и испрано 

чистом водом да би 

се уклонио 

првобитни супстрат и 

расађено у супстрат 

који одговара 

условима наведеним 

у петој подалинеји 

алинеје аа) ове тачке, 

или 

� подвргнуто 

одговарајућим 

третманима да би се 

обезбедило одсуство 
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штетних организама 

у супстрату а активна 

материја, 

концентрација и 

датум примене ових 

третмана морају бити 

наведени у 

фитосертификату у 

рубрици 

«дезинфестација 

и/или дезинфекција». 

бб) спаковано у затворене 

контејнере који су службено 

пломбирани и носе регистрациони 

број регистрованог расадника; овај 

број такође мора бити назначен у 

рубрици "допунска изјава" на 

фитосерификату. 

44. Зељасто вишегодишње биље, 

намењено за садњу, осим семена, 

фамилија Caryophyllaceae (осим 

Dianthus L.), Compositae (осим 

Dendranthema (DC.) Des Moul.), 

Cruciferae, Leguminosae и Rosaceae 

(осим Fragaria L.), пореклом из свих 

земаља осим европских и 

медитеранских. 

Осим услова наведених у тач. 32.1., 

32.2., 32.3., 33. и 34. ове листе, где је 

одговарајуће, званична изјава да је 

биље: 

- гајено у расадницима, и 

- да је без биљних остатака, цветова и 

плодова, и 

- да је било прегледано у одговарајуће 

време и пре извоза, и:  

- нису утврђени симптоми 

заразе штетним бактеријама, 

вирусима и вирусима 

сличним организмима и 

- или нису утврђени знаци 

или симптоми присуства 

штетних нематода, инсеката, 

гриња и гљива, или је биље 

подвргнуто одговарајућем 

третману у циљу сузбијања 

ових организама. 

 

45.1. Биље зељастих врста и биље  Ficus 

L. и Hibiscus L., намењено за садњу, 

изузев  

- луковица, 

- стабљичних гомоља, 

- ризома, 

- семена, 

- кртола 

пореклом из ваневропских замаља. 

 

Осим услова наведених у тач. 27.1., 

27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. и 36.1. ове 

листе, званична изјава да биље: 

 

а) потиче из области која је у земљи 

извозници проглашена од стране 

националне службе за заштиту биља 

као област у којој није присутна  

Bemisia tabaci Genn (нееевропске 

популације) у складу са релевантним 

међународним стандардом за 
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фитосанитарне мере и што мора бити  

наведено у фитосертификату  у 

рубрици "допунска изјава", или 

 

б) потиче са места производње које је у 

земљи извозници проглашено од 

стране националне службе за заштиту 

биља као место на коме није присутна  

Bemisia tabaci Genn (нееевропске 

популације) у складу са релевантним 

међународним стандардом за 

фитосанитарне мере, и што мора бити 

наведено у фитосертификату у 

рубрици "допунска изјава" као место 

на коме није присутна  Bemisia tabaci 

Genn (нееевропске популацује) на 

основу званичне инспекцијске 

контроле спроведене најмање једанпут 

сваке три недеље током девет недеља 

пре извоза, или 

 

ц) када је Bemisia tabaci Genn 

(нееевропске популације) утврђена на 

месту производње, да је биље држано 

или произведено на том месту и да је 

било подвргнуто одговарајућем 

третману за сузбијање Bemisia tabaci 

Genn (нееевропске популације), након 

чега је утврђено да је то место 

производње без Bemisia tabaci Genn 

(нееевропске популације) као 

последица примене одговарајићих 

поступака са циљем да се искорени 

Bemisia tabaci Genn (нееевропске 

популације), што је утврђено како 

званичном инспекцијском контролом 

спроведеном једном недељно у 

периоду од девет недеља пре извоза, 

тако и перманентном контролом у 

наведеном периоду. Подаци о 

третирању морају бити наведени у 

фитоцертификату. 

 

45.2. Резано цвеће Aster spp., Eryngium 

L., Gypsophila L., Hypericum L., 

Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., 

Trachelium L., и лиснато поврће Ocimum 

L.,  

пореклом из ваневропских замаља. 

Званична изјава да резано цвеће и 

лиснато поврће: 

 

- потичу из земље у којој није присутна  

Bemisia tabaci Genn (нееевропске 

популације), или 
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- да је непосредно пре извоза званично 

инспекцијски прегледано и није 

утврђено присуство Bemisia tabaci 

Genn (нееевропске популације). 

 

45.3. Биље Lycopersicon lycopersicum 

(L.) Karsten ex Farw., намењено за 

садњу, изузев семена, које потиче из 

земаља у којима је утврђено присуство 

Tomato yellow leaf curl virusa 

 

 

a) где није утврђено присуство 

Bemisia tabaci Genn. 

 

 

б) где је утврђено присуство Bemisia 

tabaci Genn. 

 

 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 13. и услове наведене у тач. 25.5., 

25.6. и 25.7. ове листе, где је 

одговарајуће:  

 

Званична изјава да ниједан од 

симптома које изазива Tomato yellow 

leaf curl virus није уочен на биљу. 

 

 

Званична изјава да: 

a) ниједан од симптома које изазива 

Tomato yellow leaf curl virus није 

уочен на биљу и  

аа) биље потиче из подручја у 

којима није утврђено присуство 

Bemisia tabaci Genn, или 

бб) на месту производње није 

утврђено присуство Bemisia tabaci 

Genn. током званичних 

инспекцијских прегледа обављених 

најмање једном месечно током три 

месеца пред извоз, или 

 

б) ниједан од симптома које изазива 

Tomato yellow leaf curl virus није 

уочен на месту производње и да је 

на месту производње спроведен 

одговарајући третман  и поступак 

праћења како би се спречила зараза 

Bemisia tabaci Genn. 

 

46. Биље намењено за садњу, изузев 

семена, кртола, луковица, стабљичних 

гомоља и ризома, које потиче из земаља 

где су утврђени релевантни штетни 

организми. 

 

Релеватни штетни организми су: 

- Bean golden mosaic virus 

- Cowpea mild mottle virus 

- Lettuce infectious yellow virus 

- Pepper mild tigré virus 

- Squash leaf curl virus 

Не доводећи у питање одредбе које се 

односе на биље наведено у Листи III А 

тачка 13. и услове наведене у тач. 25.5., 

25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44. 

45., 45.1., 45.2. и 45.3. ове листе: 
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- Други вируси које преноси 

Bemisia tabaci Genn. 

 

 

а) где није утврђено присуство Bemisia 

tabaci (неевропске популације) Genn. 

или других вектора релевантних 

штетних организама 

 

 

 

б)   где је утврђено присуство Bemisia 

tabaci (неевропске популације) Genn. 

или других вектора релевантних 

штентних организама 

 

 

 

 

 

Званична изјава да ниједан од 

симптома које изазивају релевантни 

штетни организми није уочен на биљу 

током њиховог комплетног циклуса 

вегетације. 

 

 

Званична изјава да ниједан од 

симптома које изазивају релевантни 

штетни организми није уочен на биљу 

током одговарајућег периода и: 

 

а) биље потиче из подручја у којима 

није утврђено присуство Bemisia tabaci 

Genn и других вектора релевантних 

штетних организама, или 

 

б) Bemisia tabaci Genn. и други вектори 

релеватних штетних организама 

нису уочени на месту производње 

током званичних инспекцијских 

прегледа у одговарајуће време, или 

 

ц) да је биље било третирано 

одговарајућим поступком како би 

се искоренио организам Bemisia 

tabaci Genn. 

 

47. Семе Helianthus annuus L. 

 

Званична изјава да: 

а) семе потиче из подручја у којима 

није утврђено присуство Plasmopara 

halstedii (Farlow) Berl. and de Toni, или 

 

б) је семе, изузев семена добијеног од 

сорти отпорних на све расе 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. 

and de Toni подвргнуто 

одговарајућем третману против  

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. 

and de Toni; 

 

48. Семе Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw. 

Званична изјава да је семе добијено 

одговарајућом методом екстракције 

киселином или неком еквивалентном 

методом, и 
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а) семе потиче из подручја где није 

утврђено присуство Clavibacter 

michiganensis ss. michiganensis (Smith) 

Davis et al., Xanthomonas campestris pv. 

vesicatoria (Doidge) Dye и Potato 

spindle tuber viroid, или 

 

б) ниједан од симптома које изазивају 

ови организми није утврђен на 

биљкама на месту производње током 

њиховог комплетног циклуса 

вегетације, или 

 

ц) да је узети узорак семена службено 

тестиран одговарајућим методама, на 

наведене штетне организме и да је 

њима утврђено да семе није заражено 

штетним организмима. 

 

49.1. Семе Medicago sativa L. 

 

Званична изјава да: 

а) ниједан од симптома које изазива 

Dytilenchus dipsaci (Kühn) Filipjev нису 

уочени на месту производње од 

почетка последњег потпуног циклуса 

вегетације и да током лабораторијских 

тестова на узетим узорцима није 

утврђено присуство Dytilenchus dipsaci 

(Kühn) Filipjev, или 

 

б) је пре извоза обављена фумигација. 

 

49.2. Семе Medicago sativa L., које 

потиче из земаља где је утврђено 

присуство Clavibacter michiganensis ssp 

insidiosus Davis et. al 

 

Осим услова наведених у тачки 49.1. 

ове листе, званична изјава да: 

 

а) присуство Clavibacter michiganensis 

ssp indiosus Davis et. аl није утврђено 

на месту производње или у његовој 

непосредној близини у последњих 10 

година; 

 

б) или да 

- усев припада сорти за коју се зна 

да је високо отпорна на 

Clavibacter michiganensis ssp 

indiosus Davis et. аl; 

 

или 

 

- у време када је семе убирано још није 

био започет четврти потпуни циклус 
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вегетације од сетве и да пре тога није 

било више од једног рода семена са тог 

усева; 

 

или  

 

- садржај инертне материје, утврђен у 

складу са правилима о сертификацији 

семена, тежински не прелази 0,1%; 

  

ц) током  последњег потпуног 

вегетацијског циклуса, или по потреби, 

током последња два вегетацијска 

циклуса, на месту производње, нити на 

било ком од суседних усева  Medicago 

sativa L. нису примећени симптоми 

заразе Clavibacter michiganensis ssp 

indiosus Davis et. аl; 

 

д) усев је гајен на земљишту где 

предходно није гајена  Medicago sativa 

L. три године пре сетве. 

50. Семе Oryza sativa L.  

 

Званична изјава да: 

 

а) је семе било службено тестирано на 

нематоде и да је утврђено да није 

заражено Aphelenchoides besseyi 

Christie, или 

 

б) је семе било третирано топлом 

водом, или неким другим 

одговарајућим поступком у циљу 

сузбијања Aphelenchoides besseyi 

Christie. 

51. Семе Phaseolus L. 

 

 

Званична изјава да: 

а) семе потиче из подручја у којима 

није утврђено присуство Xanthomonas 

campestris pv. phaseoli (Smith ) Dye, 

или 

 

б) узети репрезентативни узорак 

семена је тестиран и утврђено је 

одсуство Xanthomonas campestris pv. 

phaseoli (Smith ) Dye; 

 

52. Семе Zea mays L.  

 

Званична изјава да: 

а) семе потиче из подручја у којима 

није утврђено присуство Erwinia 

stewarti L.; 

или 
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б) узети репрезентативни узорак 

семена је тестиран и утврђено је 

одсуство Erwinia stewarti L.  

 

53. Семе Triticum, Secale и  Х 

Triticosecale из Авганистана, Индије, 

Ирака, Ирана,  Мексика, Непала, 

Пакистана, Јужне Африке и САД где је 

утврђено присуство Tilletia indica Mitra 

Званична изјава да семе потиче из 

области где није утврђено присуство 

Tilletia indica Mitra. Назив области 

мора бити назначен у 

фитосертификату. 

54. Зрно родова Triticum, Secale и X 

Triticosecale из Авганистана, Индије, 

Ирака, Ирана, Мексика, Непала, 

Пакистана, Јужне Африке и САД где је 

утврђено присуство Tilletia indica Mitra 

 

Званична изјава да или: 

 

(i) житарице потичу из области где 

није утврђено присуство Tilletia indica 

Mitra. Име области мора бити 

назначено у фитоцертификату у 

рубрици «место порекла», или 

 

(ii) ниједан од симптома које изазива 

Tilletia indica Mitra није уочен на 

биљкама на месту производње током 

последњег потпуног циклуса 

вегетације и да су репрезентативни 

узорци житарица узети како у време 

жетве тако и пре извоза, тестирани и да 

је том приликом утврђено одсуство 

Tilletia indica Mitra; ово последње ће 

бити назначено у фитосертификату у 

рубрици «назив производа» у виду 

«Тестирано и слободно од Tilletia 

indica Mitra». 

 

 



 

 

 

Листа VА део I  

 

ВРСТЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ ЈЕ 

ОБАВЕЗАН ФИТОСАНИТАРНИ ПРЕГЛЕД, РАДИ ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША 

 

 

I Биље, биљни производи и прописани објекти који су могући 

преносиоци штетних организама, значајни за целу земљу и  које мора пратити биљни 

пасош  
 

 1. Биље и биљни производи 
 

1.1. Биље намењено садњи, осим семена, Amelanchier Med., Chaenomeles 

Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., 

Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., осим Prunus laurocerasus L. и 

Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. и Sorbus L. 

1.2. Биље Beta vulgaris L. и Humulus lupulus L., намењено садњи, осим 

семена. 

1.3. Биље врста из рода Solanum L. (које формира столоне или кртоле) са 

столонама или кртоластим формама или њихови хибриди, намењено садњи. 

1.4.  Биље Fortunella Swingle, Poncirus Raf., и њихови хибриди и Vitis L., 

осим плодова и семена. 

1.5. Не доводећи у питање тачку 1.6., биље Citrus L. и њихови хибриди, 

осим плодова и семена. 

1.6. Плодови Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и њихови 

хибриди, са лишћем и петељкама. 

1.7. Дрво у смислу члана 4., став 1., тачка 3. Закона о здрављу биља, 

уколико је: 

(а) добијено у целини или делом од дрвета Platanus L., укључујући и дрво 

које није задржало своју природно облу површину  

 

и 

(б) одговара једном од следећих тарифних бројева : 

 

 

CN code Oпис 

4401 10 00 Огревно дрво у облицама, цепаницама, гранама, сноповима или у 

сличним облицима 

4401 22 00 Иверје или честице од нечетинара  

ex 4401 30 90 Иверје и сличне честице: 

- Пиљевина, отпад и остаци, агломерисани или неагломерисани у 

облице, брикете, пелете или сличне облике 

4403 10 00 Необрађено или грубо обрађено (учетворено) дрво, заштићено 

бојом, креозотом или другим заштитним средствима, коме није 

одстрањена кора или бељика 

ex 4403 99 Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо 

обрађено (учетворено) дрво. 
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ex 4404 20 00 Нечетинарско дрво за обруче; цепано коље; зашиљено коље, 

прошће, летве и стубови за ограду од дрвета зашиљени али 

нерезани по дужини; дрво грубо прекраћено али нетокарено, 

несавијено или другачије обрађено, подесно за производњу 

штапова, кишобрана, држаља за алате или сличне производе; 

трале, цепке и слично од дрвета. 

ex 4407 99 Дрво обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или 

љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено, 

дебљине преко 6 mm. 

 

 

 2. Биље, биљни производи и прописани објекти које производе 

произвођачи чија је производња и продаја намењена лицима која се професионално 

баве биљном производњом, искључујући биље, биљне производе и прописане објекте 

који су намењени и спремни за продају крајњем непрофесионалном кориснику и 

уколико је њихова производња јасно одвојена од производње која је намењена лицима 

која нису комерцијални произвођачи. 

 

2.1. Биље намењено садњи, осим семена, родова Abies  Mill., Apium 

graveolens  L.,Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., 

Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. и хибриди Exacum spp., Fragaria L., Gerbera  

Cass., Gypsophila L., све сорте новогвинејских хибрида Impatiens L., Lactuca spp., Larix 

Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit.ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., 

Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., 

Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L.. и друге зељасте 

врсте, искључујући биље из фамилије Gramineae, намењено сетви или садњи, луковице, 

гомоље, ризоме, семе и кртоле. 

 

2.2. Биље Solanaceae, осим оног из тачке 1.3., намењено садњи, осим 

семена. 

 

2.3. Биље Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. и Strelitziaceae, 

укорењено или са супстратом који је додат биљу или се налази на биљу. 

 

2.3.1. Биљке Palmae, намењене за садњу, које имају пречник стабла преко 

5 cm и припадају следећим родовима:Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea 

Kunth, LivistonaR. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H.Wendl., 

Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 

 

 2.4. - Семе и луковице  Allium ascalonicum L.,  Allium cepa L. и 

Allium schoenoprasum L. намењене садњи и биље Allium porrum L., намењено садњи,  

  - Семе Medicago sativa L., 

  - Семе Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw. и Phaseolus L. 

 3. Луковице и гомољи намењени садњи, које производе произвођачи чија 

је производња и продаја намењена лицима која се професионално баве биљном 

производњом, искључујући биље, биљне производе и прописане објекте који су 

намењени и спремни за продају крајњем непрофесионалном кориснику и уколико је 

њихова производња јасно одвојена од производње која је намењена лицима која нису 
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комерцијални произвођачи: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus  Weston 

‘Golden Yellow ’, Galanthus L., 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 хорт., Gladiolus ramosus хорт. и Gladiolus 

tubergenii хорт., Hyacinthus L., Iris L.., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., 

Ornithogalum  L., Puschkinia Adams, Scilla L.. Tigridia Juss. и Tulipa L. 

 

 



 

 

 

Листа VБ  део I 

 

 

ВРСТЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ ЈЕ 

ПРИ УВОЗУ ОБАВЕЗАН ФИТОСАНИТАРНИ ПРЕГЛЕД КОЈЕ МОРА ДА ПРАТИ 

ФИТОСАНИТАРНИ СЕРТИФИКАТ 

 

1. Биље, намењено за садњу и семе, укључујући и семе Cruciferae, 

Gramineae, Trifolium spp., које потиче из Аргентине, Аустралије, Боливије, Чилеа, 

Новог Зеланда и Уругваја, рода Triticum, Secale и X Triticosecale из Авганистана, 

Индије, Ирана, Ирака, Мексика, Непала, Пакистана, Јужне Африке и САД-а. 

Capsicum spp. Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten 

ex Farw., Medicago sativa L.., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium 

ascalonicum L.., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L.. и Phaseolus L.  

     

2. Делови биља, осим плодова и семена: 

- Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des .Moul., Dianthus L., Gypsophila 

L., Pelargonium l'Herit. еx Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. и резано 

цвеће Orchidaceae. 

- Четинари (Coniferales), 

- Acer saccharum Marsh., који потиче из САД и Канаде, 

- Prunus L., који потичу из ваневропских земаља. 

- Резано цвеће, 

- Лиснато поврће Apium graveolens L. и Ocimum L. 

       

3. Плодови: 

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и њихови хибриди, 

Momordica L. и Solanum melongena L., Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus 

Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L.. Syzygium 

Gaertn., Vitis L. и Vaccinium L. 

 

4. Кртоле Solanum tuberosum L. 

 

5. Изолована кора: 

- четинара (Coniferales), који потичу из ваневропских земаља, 

- Acer saccharum Marsh., Populus L., и Quercus L., осим Quercus suber L.. 

- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus 

parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. који потичу из Канаде, Кине, 

Јапана, Монголије, Републике Кореје, Русије, Тајланда и САД-а. 

 

6. Дрво у смислу члана 4. став 1. тачка 3. Закона о здрављу биља  ако је: 

а) добијено у целини или делом од наведених редова, родова или врста 

изузимајући дрвени материјал за паковање: 

- Quercus L., укључујући и дрво које није задржало своју природно облу 

површину, које потиче из САД-а, а искључујући дрво које одговара опису под (б) 

ознаке CN 4416 00 00 ако постоји писани доказ да је дрво прерађено или фабрички 

произведено топлотним третирењем при којем се постиже температура од најмање 176° 

C у трајању од 20 минута, 



 

 

2 

- Platanus L., укључујући и дрво које није задржало своју природно облу 

површину, које потиче из САД-а или Јерменије. 

- Populus L., укључујући и дрво које није задржало своју природно облу 

површину, које потиче из земаља америчког континента, 

- Acer saccharum Marsh., укључујући и дрво које није задржало своју 

природну облу површину, које потиче из САД-а и Канаде, 

- четинари (Coniferales), укључујући и дрво које није задржало своју 

природно облу површину, које потиче из ваневропских земаља, Казахстана, Русије и 

Турске, 

-  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus 

parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. укључујући и дрво које није 

задржало своју природно облу површину, које потиче из Канаде, Кине, Јапана, 

Монголије, Републике Кореје, Русије, Тајланда и САД-а. и 

        

б) одговара једном од следећих тарифних бројева: 

 

CN code Опис 

4401 10 00  Огревно дрво у облицама, цепаницама, гранама, сноповима или 

сличним облицима 

4401 21 00  Дрво четинара, у облику иверја или честица 

4401 22 00  Иверје или честице од нечетинара 

4401 30 10 Пиљевина  

ex 4401 30 90 Иверје и сличне честице: 

- Пиљевина, отпад и остаци, агломерисани или неагломерисани у 

облице, брикете, пелете или сличне облике 

4403 10 00 Необрађено или грубо обрађено (учетворено) дрво, заштићено 

бојом, креозотом или другим заштитним средствима коме није 

одстрањена кора или бељика  

4403 20 Четинарско дрво необрађено или грубо обрађено (учетворено), са 

кором или без коре или бељике, искључујући оно заштићено бојом, 

креозотом или другим заштитним средствима  

4403 91 Храстово дрво (Quercus spp.), необрађено или грубо обрађено 

(учетворено), искључујући оно заштићено бојом, креозотом или 

другим заштитним средствима са кором или без коре или бељике 

ex 4403 99 Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо 

обрађено (учетворено) дрво 

ex 4404  Дрво за обруче; цепано коље; зашиљено коље, прошће, летве и 

стубови за ограду од дрвета зашиљени али нерезани по дужини; 

дрво грубо прекраћено али нетокарено, несавијено или другачије 

обрађено, подесно за производњу штапова, кишобрана, држаља за 
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алате или сличне производе; трале, цепке и слично од дрвета 

4406  Дрвени железнички или трамвајски прагови 

4407 10 Четинарско дрво, уздужно обрађено стругањем или глодањем, 

резањем или љуштењем, укључујући блањано, брушено или спојено 

на крајевима, дебљине преко 6 mm 

4407 91 Храстово дрво (Quercus spp.), уздужно обрађено стругањем или 

глодањем, резањем или љуштењем, укључујући блањано, брушено 

или спојено на крајевима, дебљине преко 6 mm 

ex 4407 93 Дрво Acer saccharum Marsh. уздужно обрађено стругањем или 

глодањем, резањем или љуштењем, укључујући блањано, брушено 

или спојено на крајевима, дебљине преко 6 mm 

4407 95 Дрво јасена (Fraxinus L.) уздужно обрађено стругањем или 

глодањем, резањем или љуштењем, укључујући блањано, брушено 

или спојено на крајевима, дебљине преко 6 mm 

ex 4407 99 Дрво обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или 

љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено, 

дебљине преко 6 mm 

4416 00 00 Бадњеви, бачве, каце, ведра и други бачварски производи и њихови 

делови, од дрвета, укључујући бачварске дуге 

4415  Сандуци, кутије, гајбе, бубњеви и слична амбалажа за паковање од 

дрвета; бубњеви, палете, сандучасте палете и друге плоче за утовар; 

оквири за палете од дрвeта 

9406 00 20 Монтажне грађевине од дрвета 

 

7. а) Земљиште 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. 

    б) 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 7. а) или који се 

састоје у целини или делом од тресета или неке друге чврсте неорганске материје 

намењене одржавању виталности биља, који потичу из: 

- Турске, Белорусије, Грузије,  Молдавије, Русије, Украјине,  

- ваневропских земаља. 

8. Зрно рода Triticum, Secale и X Triticosecale које потиче из Авганистана, 

Индије, Ирана, Ирака, Мексика, Непала, Пакистана, Јужне Африке и САД-а.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 Правни основ за доношење овог правилника садржан је у члану 34. став 2. и 

члану 35. став 2. Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09). 

 

 II.РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОВОГ ПРАВИЛНИКА 

  

 Ради спречавања уношења, ширења и сузбијања штетних организама на 

територији Републике Србије утврђују се листе штетних организама и листе биља, 

биљних производа и прописаних објеката који могу бити носиоци штетних организама. 

У том смислу доносе се и одређене листе.Статус штетних организама са Листе IA део I, 

Листе IA део II и Листе IIA део II, утврђује се у у зависности од степена ризика за 

здравље и опстанак биља, биљних производа и прописаних објеката, као и од 

економских штета које могу изазвати. Статус штетних организамаутврђен овим 

правилником не мења се у односу на раније утврђену Листу карантински штетних 

организама („Службени гласник РС”, број 11/08). 
 Овим правилником утврђују се листе различитог биља, биљних производа и 

прописаних објеката који могу бити носиоци штетних организама и који представљају 

опасност по здравље биља и дефинисани су у листама: Листа IIIA, Листа IVA део I, 

Листа VA део I и Листа VБ део I, које су у складу са регулативом Европске уније. 

 Према плану Владе за спровођење приоритета из европског партнерства 

планирано је доношење овог правилника у четвртом кварталу 2009. године, односно 

шест месеци од доношења Закона о здрављу биља.  
 
  
 III.САДРЖИНА ПРАВИЛНИКА 

           

          Овим правилником утврђују се листе штетних организама и листе биља, биљних 

производа и прописаних објеката, и то: Листа IA део I којом се утврђују штетни 

организми за које није познато да су присутни на територији Републике Србије и чије је 

уношење и ширење у Републику Србију забрањено, Листа IA део II којом се утврђују 

штетни организми за које је познато да су  присутни на ограниченом подручју 

Републике Србије и чије је уношење и ширење у Републику Србију забрањено, Листа 

IIA део II којом се утврђују штетни организми за које је познато да су присутни на 

ограниченом подручју Републике Србије и чије је уношење и ширење у Републику 

Србију забрањено, ако су присутни на одређеном биљу, биљним производима и 

прописаним објектима, Листа IIIA којом се утврђују врсте биља, биљних производа и 

прописаних објеката чији је увоз забрањен у Републику Србију, Листа IVA део I којом 

се утврђују врсте биља, биљних производа и прописаних објеката за које су прописани 

специфични фитосанитарни услови при увозу, Листа VA део I којом се утврђују врсте 

биља, биљних производа и прописаних објеката за које је обавезан фитосанитарни 

преглед, ради издавања биљног пасоша и Листа VБ део I којом се утврђују врсте биља, 

биљних производа и прописаних објеката за које је при увозу обавезан фитосанитарни 
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преглед које мора да прати фитосанитарни сертификат, које су одштампане уз овај 

правилник и чине његов саставни део. 

 

 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 За спровођење овог правилника нису потребна додатна финансијска средства. 

 IV.СТУПАЊЕ НА СНАГУ  

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
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    БЕОГРАД 

 

 

  

 

У прилогу дописа достављамо Правилник о листама биља, биљних производа и 

прописаних објеката, ради објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 
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