ПРЕДМЕТ: Обавештење о радном времену граничне фитосанитарне инспекције
Актом Управе царина број 148-10-483-20-95/2/2014, од 10.09.2014. године, обавештени сте о
увођењу додатне контроле документације која прати пошиљке воћа и поврћа које се извозе у
Царински савез (Руска Федерација, Република Белорусија и Република Казахстан), а коју
врши гранична фитосанитарна инспекција на граничним прелазима. С тим у вези,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за заштиту биља
доставила је Управи царина Србије ново обавештење о радном времену Одељења граничне
фитосанитарне инспекције и Граничне фитосанитарне инспекције на граничним прелазима.
Радно време дато је у следећим табелама:
гранични прелаз

радно време

Хоргош

00.00-24.00 h
сваког дана
00.00-24.00 h

Батровци

сваког дана, осим ноћи субота на недељу и ноћи недеља на
понедељак (19.00 h - 07.00 h) које су нерадне
07.00-20.00 h

Прешево

Богојево

Аеродрoм Никола Тесла
Београд

сваког дана
08.00-16.00 h
од понедељка до петка,
субота по позиву, недеља и државни празници су нерадни
дани
07.30-15.30 h
сваког дана, осим суботе и недеље које су нерадне

гранични прелаз

летње радно време
(01.04.-30.10.)

зимско радно време
(01.11.-31.03.)

Суботица
Шид

07.00-19.00 h
сваког дана

07.00-17.00 h
сваког дана

Ватин

07.00-22.00 h
понедељак-субота,
недељом инспектор излази
по позиву

07.00-22.00 h
понедељак-субота,
недељом инспектор излази
по позиву

Градина
Мали Зворник
Котроман
Гостун

07.00-19.00 h
сваког дана, осим недеље
која је нерадни дан

07.00-17.00 h
сваког дана, осим недеље
која је нерадни дан

07.00-19.00 h
сваког дана
Сремска Рача

07.00-17.00 h

07.00-17.00 h
суботом

сваког дана,осим недеље која
је нерадни дан

недеља је нерадни дан
Ристовац
Димитровград
Брасина
Пријепоље
Бездан
Велико Градиште

07.00-19.00 h

07.00-17.00 h

сваког дана,
инспектор излази по позиву

сваког дана,
инспектор излази по позиву

Одељење граничне
фитосанитарне инспекције
(Омладинских бригада 1СИВ III)

радно време
од понедељка до петка
07.30-15.30 h

Наведено радно време примењиваће се у периоду од 12.09.2014. године.
Стручна лица која издају фитосертификате на месту производње за ове врсте пошиљака су у
обавези да упознају извознике са новом процедуром и радним временом граничне
фитосанитарне инспекције, како се роба не би непотребно задржавала на граничним
прелазима.
Број 148-10-483-20-95/3/2014 од 12.09.2014. год

