ПРЕДМЕТ: Гранични прелази преко којих се могу извозити, увозити и провозити
пошиљке средстава за заштиту биља, средстава за исхрану биља,
оплемењивача земљишта, биља, биљних производа и прописаних објеката
Гранични прелази преко којих се могу извозити, увозити и провозити пошиљке средстава
за заштиту биља, средстава за исхрану биља, оплемењивача земљишта, биља, биљних
производа и прописаних објеката, прописани су двема наредбама:
-

-

Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих ће се извозити, увозити и
провозити пошиљке средстава за заштиту и исхрану биља („Сл.гласник РС“,
бр.111/2004)
Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих ће се увозити, провозити и
извозити пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката („Сл. гласник
РС“, бр. 107/2009)

при чему нису сви прелази из једне наредбе наведени у другој, о чему сте обавештени
актима Управе царина број: 148-11-483-20-44/2013 од 08.11.2013 и 148-10-483-2015/2/2014. од 14.02.2014.године.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за заштиту биља,
обавестило је Управу царина актом број: 321-02-7-29/2016-11, од 07.11.2016.године да се
горе наведене пошиљке могу увозити/извозити/провозити и преко одређених граничних
прелаза који нису наведени у некој од поменутих наредби, јер је на њима организована
фитосанитарна инспекција.
Обједињени преглед граничних прелаза преко којих се може увозити/извозити/провозити
ова врста робе дати су у табели испод, са следећим напоменама.
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напомена:
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Преко речног граничног прелаза Прахово роба се може извозити и провозити, без обзира
које је крајње одредиште, али се преко овог граничног прелаза могу увозити само
пошиљке које се истоварују у луци Прахово.
Увозник је дужан да 24 часа унапред најави приспеће увозне пошиљке Одељењу граничне
фитосанитарне инспекције на гранични прелаз Прахово, које ће организовати преглед
исте, што важи и за увозне пошиљке које пристижу на железнички гранични прелаз
Богојево.
Преко друмског граничног прелаза Бачка Паланка – Нови Мост могу се само извозити
наведене врсте пошиљака.
У случају да се из неког разлога забрани увоз ових пошиљака у земље ЕУ и да се наложи
њихово враћање преко граничних прелаза који нису наведени у наредбама (Бачка Паланка
– Нови Мост, Прахово), извозници су дужни да најаве враћање пошиљке Одељењу
граничне фитосанитарне инспекције које ће организовати накнадни преглед такве
пошиљке.
Уколико постоји потреба да се ове врсте пошиљака увозе/извозе и преко граничних
прелаза који нису наведени у табели, ти прелази могу бити отворени за одређену врсту
промета решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за
заштиту биља, о чему ће вас Управа царина и даље обавештавати.
Допис Управе царина 148-11-483-20-102/3/2016, од 21.11.2016. год.

