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ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа 
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину 

информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање 
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10, 

114/2015) 

  
број  
 
  
 

Датум: 21. 11. 2017. 

1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26 

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Слађана Лукић, 
sladjana.lukic@minpolj.gov.rs, 011 2120 464 

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о 
здрављу биља, The Law on Amendments to the Law on Plant Health, 16 страна. 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1. 
тачка 9. Устава Републике Србије, према коме Република Србија обезбеђује систем заштите и унапређивања животне средине и 
заштиту и унапређивање биљног и животињског света. 

5. Веза са другим прописима: Прописи којима се уређује област семена и садног материјала, шумарства и безбедности хране 

6 Разлози за доношење техничког прописа:  
Овим изменама и допунама Закона о здрављу биља (у даљем тексту: Закон) допуњују се одређене одредбе и врши се правно-
техничка редакција текста важећег Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09) и отклањају недостаци тог закона 
који су уочени у његовој примени као што су уређење обављања послова од јавног интереса у области здравља биља и 
дијагностике штетних организама, који су се до сада обављали у складу са прелазним и завршним одредбама Закона о здрављу 
биља („Службени гласник РС”, број 41/09). Доношењем овог Закона системски се решавају наведени проблеми, као што су  
дефинисање субјеката у области здравља биља, послова, обавеза и одговорности као и услови и начин поверавања послова.  
Обзиром на глобализацију трговине, климатске промене и стални раст обима међународног промета биља  и нове ризике од 
уношења штетних организама, као и обавезу надлежног органа, потребно је да се прописи стално иновирају пратећи актуелне 
промене, као и нова научна и техничка сазнања у области здравља биља.Стим у вези овим  законом је дат основ за доношење мера 
у циљу спречавања уношења нових штетних организама сагледавајући нове ризике. Овим законом се прописује неколико важних 
правних основа за доношење подзаконских аката као што је  правилник о  начину обављања обавезних здравствених прегледа 
усева  објеката за производњу семена, расада  и садног материјала, правилник о условима за топлотно третирање и означавање 
дрвног паковног материјала (ДПМ), у складу са релевантним међународним стандардом,  што је до сада било решено делимично 
Уредбом.Законом се такође  прописује образац одобрења за уношење штетних организама за потребе огледа у складу са 
релевантним међународним стандардом, као и штампање обрасца фитосертификата са одговарајућим нивоима заштите од стране 
Завода за израду новчаница и кованог новца- „Топчидер”. 
Compliance with Directive 2000/29/EC 
6. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи 
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то 
могуће):Биље и биљни производи  
Списак роба са тарифним ознакама које подлежу фитосанитарнок контроли -  одељак II биљни производи глава 6 (живо 
дрвеће и друге биљке; луковице, корење и слично; сечено цвеће и украсно лишће) глава 7( поврће, корење и кртоле) 
глава 8 (воће језграсто воће, коре агрума или диња и лубеница) глава 10 житарице, глава 44 дрво. 
7. Фаза: 
   Технички пропис у припреми  
   [ Х ]  Да     [  ]  Не 
 
   Објављен технички пропис 
   [  ]  Да      [  ]  Не 

 
 Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме 

8. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику): 
Закон о изменама и допунама Закона о здрављу биља дефинише услове за регистрацију правних лица, предузетника и физичких 
лица укључених у област здравља биља; дефинише послове, обавезе и одговорности као и услове и начин поверавања послова од 
јавног интереса и осталих стручних послова из области здравља биља, као и јасно дефинисање  субјеката (правних лица) која 
обављају те послове, односно прописују се услови и начин  обављања тих послова. Овим  законом је дат основ за доношење мера у 
циљу спречавања уношења нових штетних организама сагледавајући нове ризике; прописује се неколико важних правних основа за 
доношење подзаконских аката као што је  правилник о  начину обављања обавезних здравствених прегледа усева  објеката за 
производњу семена, расада  и садног материјала, правилник о условима за топлотно третирање и означавање дрвног паковног 
материјала (ДПМ), у складу са релевантним међународним стандардом.Законом се такође  прописује образац одобрења за 
уношење штетних организама за потребе огледа у складу са релевантним међународним стандардом. 
The Law defines conditions for registration of legal entities, entrepreneurs and natural persons involved in the field of plant health, defines 
activities, obligations and responsibilities, as well as the conditions and manner of entrusting the tasks of public interest and other 
professional services in the field of plant health, as well as a clear definition of subjects - legal entities engaged in such activities.  
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9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као 
основа за његову израду: захтеви о акредитацији  у складу са SRPS ISO/IEC 17025,  Међународни стандарди о фитосанитарним 
мерама ISPM и EPPO стандарди  

10. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа 
за његову израду и разлози за њихово некоришћење:/ 

11. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: Након усвајања од стране Владе, Закона о изменама 
и допунама Закона о здрављу биља ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

12. Предложени датум примене прописа: 

13.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: / 

14. Да ли је урађена анализа ефеката прописа? 
 
   [Х]  Да      [  ]  Не 
 

15. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика? 
 
   []  Дa      [  ]  Нe 

 

16. Да ли су подаци из пријаве поверљиви? 
 
   [Х]  Дa      [  ]  Нe 

 

17. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере? 
 
   [  ]  Дa      [Х]  Нe 

18. Процена потреба за нотификацијом: 
 
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту          [  ]  Дa      [  ]  Нe 

  
-По споразуму СТО / ТБТ         [  ]  Дa      [ Х ]  Нe 

 
-Остало – нпр. СТО / СПС-а     [ x  ]  Дa      [ Х ]  Нe 

 


