
 

 

 На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези 

са чланом 6. Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и 

Владе Руске Федерације о слободној трговини између Савезне Републике 

Југославије и Руске Федерације („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, 

број 1/01) и чланом 3. Споразума између Савезне владе Савезне Републике 

Југославије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области карантина и заштите 

биља („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 2/98), 

 

 Влада доноси  
 

УРEДБУ  

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ O ЕВИДЕНЦИЈИ ИЗВОЗНИКА  

ВОЋА И ПОВРЋА У РУСКУ ФЕДЕРАЦИЈУ  
 

Члан 1. 

 У Уредби о евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску 

Федерацију („Службени гласник РС”, број 3/18), у члану 2. став 2. мења се и 

гласи: 

„Правно лице из става 1. овог члана уписује се у евиденцију 

извозника ако има: 

1) у власништву или у закупу складиште са температурним 

режимом (хладњачу) са минусним, односно плусним режимом, односно 

контролисаном атмосфером (ULO), капацитета најмање 500 тона за воће, осим 

за следеће врсте воћа: шљива, трешња, вишња, вишња-мараска, јагода, малина, 

боровница, огрозд, купина, рибизла црвена, рибизла црна, дрењина, брусница и 

слично ситно воће - капацитета најмање 200 тона, односно  

2) у власништву или у закупу складиште или складиште са 

температурним режимом (хладњачу) са минусним, односно плусним режимом, 

односно контролисаном атмосфером - капацитета најмање 200 тона за поврће; 

3) простор за класирање и паковање воћа, односно поврћа; 

4) простор за фитосанитарни преглед, са радним столом и 

осветљењем преко 600 luxa; 

5) запослено, стручно лице одговорно за заштиту биља, које има 

високо образовање пољопривредне струке на студијама другог степена; 

6) сопствену, односно уговорену производњу воћа, односно 

поврћа.”. 

Члан 2. 

 Прилог 1 - Образац захтева за упис у евиденцију извозника, који 

је одштампан уз Уредбу о евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску 

Федерацију („Службени гласник РС”, број 3/18) и чини њен саставни део, 

замењује се новим Прилогом 1 - Образац захтева за упис у евиденцију 

извозника, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 
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Члан 3. 

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

05 Број: 110-2217/2020 

У Београду, 12. марта 2020. године 
 

 

 

В Л А Д А 

 

            

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

 

                                           Ана Брнабић,с.р. 

 



Прилог 1. 

 
ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗВОЗНИКА 

 

Попуњава извозник воћа и поврћа за тржиште Руске Федерације 

1. ПОДАЦИ О ИЗВОЗНИКУ 

Назив извозника  

Матични број  

ПИБ  

Број решења из АПР   

Број решења из Централног регистра  

Број пољопривредног газдинства (БПГ)  

Адреса (улица и број)  

Место  

Контакт телефон   

Контакт телефакс   

Адреса електронске поште  

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

Име и презиме  

ЈМБГ              

Контакт телефон   

СОПСТВЕНА ПРОИЗВОДЊА  Да  Не 

Врста производа 

Место производње 
Површина 

(изражена у ha) Општина КО  
Катастарска 

парцела бр. 

     

     

     

     

     

СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

Име и презиме  

ЈМБГ              
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2. ПОДАЦИ О УГОВОРЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ СА ПРОИЗВОЂАЧИМА (КООПЕРАНТИМА) 

Врста 

производа 

Датум 

закључења 

уговора 

Назив (име и презиме 

произвођача) 

Број 

пољопривредног 

газдинства (БПГ) 

Адреса 

произвођача 

Општина 

производње 

КО 

производње 

Број 

катастарске 

парцеле 

Површина 

(изражена у 

hа) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
ИЗЈАВА О ПРИСТАНКУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: Овим путем потврђујем да ме је Управа за заштиту 

биља, у складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности, претходно упознала да ће подаци које сам дао о себи, попуњавањем овог обрасца, бити даље 

обрађивани и коришћени и то за потребе вођења евиденције извозника и коопераната. У складу са свим наведеним дајем пристанак за обраду свих података о 

мојој личности које сам о себи дао у овом обрасцу, као и података које Управа за заштиту биља о мени прикупи од других лица. Овај пристанак важи до мог 

писменог опозива. 
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3. ПОДАЦИ О СКЛАДИШНИМ ОБЈЕКТИМА И 

 КАПАЦИТЕТИМА ИЗВОЗНИКА 

Хладњача у власништву  Да  Не 

Капацитет хладњаче у тонама:  200  од 200 до 500  преко 500  

Наменa хладњаче за извоз:  Воћа  Поврћа 

Уговор о закупу закључен је са:  Правним лицем  Физичким лицем 

ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ ХЛАДЊАЧЕ – ПРАВНО ЛИЦЕ 

Назив правног лица:  

Матични број:   

ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ ХЛАДЊАЧЕ – ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

Име и презиме:   

ЈМБГ:              

ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 

1.  Хладњача има комору (део) за минусни режим?  Да  Не 

2.  Хладњача има комору (део) за плусни режим?  Да  Не 

3.  
Хладњача има комору за контролисану атмосферу 

(ULO комору)? 
 Да  Не 

4.  
Хладњача има претпростор за класирање и паковање 

воћа, односно поврћа? 
 Да  Не 

5.  
Простор за фитосанитарни преглед, са радним столом 

и осветљењем преко 600 luxa? 
 Да  Не 

6.  
Хладњача има запослено, одговорно стручно лице за 

здравље биља и безбедност хране? 
 Да  Не 

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ СТРУЧНОМ ЛИЦУ 

Име и презиме:  

ЈМБГ:              

Стручна спрема:  

 

                                                         _______________________ 

                                                         м.п.                  Одговорно лице извозника 

                                                                

           
 

Електронско подношење захтева за упис у eвиденцију извозника воћа и поврћа у Руску 

Федерацију подноси се на адресу електронске поште: upis@registar-uzb.rs 

 
 

mailto:upis@registar-uzb.rs


 

 

 


