ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ
АЗЕРБЕЈЏАНА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ
БИЉНОГ КАРАНТИНА И ЗАШТИТЕ БИЉА
Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе
Републике Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите
биља, сачињен у Бакуу, 21. маја 2018. године, у оригиналу на српском,
азербејџанском и енглеском језику.
Члан 2.
Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике
Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља у
оригиналу на српском језику гласи:

2
СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ АЗЕРБЕЈЏАНA
О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ БИЉНОГ КАРАНТИНА И ЗАШТИТЕ БИЉА
Влада Републике Србије и Влада Републике Азербејџан, у даљем
тексту: „стране“,
Препознајући неопходност сарадње у области спречавања уношења и
ширења карантинских штеточина,
Изражавајући интересовање за спречавање уношења и ширења
карантинских штеточина на територијама свojих држaвa током развоја
трговинских односа и примене трговинских уговора између страна,
Вођене жељом да наставе и прошире сарадњу у области биљног
карантина и заштите биља, и обезбеде координацију државних карантинских
мера,
сагласиле су се о следећем:
Члан 1.
Појмови који се употребљавају у овом споразуму имају следеће значење:
-

„биље“ - живе биљке и њихови делови, укључујући семе и
гермплазму.

-

„биљни производи“ - непрерађени материјал биљног порекла
(укључујући житарице) и прерађени производи који, својом природом
или природом своје прераде, могу представљати ризик од уношења и
ширења штеточина.

-

„штеточина“ - било која врста, сој или биотоп биљака, животиња или
патогених организама који су штетни по биљке или биљне производе.

-

„карантинска штеточина“ штеточина од потенцијалног економског
значаја за угрожену територију, која ту још увек није присутна, или је
присутна али није широко распрострањена и која је под службеном
контролом.

-

„регулисани артикли“ - било која биљка, биљни производ,
складишни простор, паковање, возило, контејнер, земљиште и било
који други организам, предмет или материјал који може да садржи
или којим се могу пренети штеточине, за које се сматра да захтевају
фитосанитарне мере, нарочито кад је у питању међународни
транспорт.
Члан 2.

Одредбе овог споразума односе се на све регулисане артикле,
укључујући земљу, биљке које се транспортују са земљом, и све штетне
организме, предмете или материјале који могу да садрже или преносе
штеточине омогућујући им размножавање, укључујући пошиљке које
представљају поклон или су намењене за научне сврхе или за дипломатско,
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конзуларно и друго представљање.
Члан 3.
Надлежни органи држaвa стрaнa за примену одредaбa овог споразума и
координацију активности су:
у Републици Србији – Управа за заштиту биља Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
у Републици Азербејџан - Државна служба за фитосанитарну контролу
Министарства пољопривреде
Члан 4.
Стране ће разменити листе материјала који подлеже карантинској
контроли, којe су договорене међусобно и за које ће свака страна захтевати
Међународни фитосанитарни сертификат или фитосанитарни сертификат за реекспорт.
У складу са листама карантинских штеточина наведеним у aнексима 1 и
2 као саставним деловима овог споразума, предузеће се неопходне активности
за проверу материјала који подлеже карантинској контроли током увоза и извоза
са државних територија страна у складу са њиховим националним
законодавством.
Надлежни органи држaвa стрaнa могу да се споразумеју о изменама и
допунама листи регулисаних артикала.
Трошкове контроле регулисаних артикала и израдe документације
сносиће власник пошиљке, према ценама које важе на државним територијама
страна.
Члан 5.
Стране се обавезују да ће поштовати фитосанитарна правила одобрена у
складу са њиховим националним законодавством, приликом увоза, извоза и
транзита регулисаних артикала из једне у другу земљу.
Члан 6.
Са циљем да се обезбеди ефикасна сарадња у области биљног
карантина и заштите биља, стране ће, у складу са својим националним
законодавством, имати следеће обавезе:
-

спровођење неопходних мера ради спречавања уношења
карантинских штеточина током увоза, извоза и транзита са државне
територије једне стране на државну територију друге стране;

-

размена прописа и водича којим се уређују мере биљног карантина и
заштите биља на државним територијама страна;

-

размена информација о научно-истраживачким темама у области
биљног карантина и заштите биља;

-

тестирање регулисаних артикала селекцијом у производним и
складишним објектима;

-

узајамна пословна путовања стручњака у циљу промовисања
подстицања научних иновација и релевантних искустава у области
биљног карантина и заштите биља;
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-

обезбеђивање узајамне научне, техничке и друге помоћи у
спровођењу мера биљног карантина и заштите биља, евидентирању,
локализацији и искорењивању карантинских штеточина;

-

у случају сумње у валидност фитосанитарног сертификата или
фитосанитарног сертификата за ре-експорт или информације која је
на њима наведена, национална организација за заштиту биља која је
издала сертификат ће доставити додатне или специфичне
информације на писани захтев друге стране.
Члан 7.

Стране се обавезују да ће спроводити све неопходне мере у складу са
својим националним законодавством и међународним стандардима како би
спречиле уношење карантинских штеточина на територије њихових држава.
Сваку пошиљку регулисаног материјала који се увози на државну
територију једне стране са државне територије друге стране треба да прати
фитосанитарни сертификат или фитосанитарни сертификат за ре-експорт који
издаје национална служба за заштиту биља земље извознице на обрасцу чије
моделе стране размењују. Тај сертификат треба да потврди да је регулисани
артикал у складу са фитосанитарним нормама које се односе на увозну
карантинску дозволу или захтеве стране увознице. Надлежни органи држaвa
страна имају право да установе додатне услове (дезинфестације, препакивање,
чишћење од мешавина и земље, прање, херметичност итд.) у зависности од
фитосанитарног статуса појединих пошиљки регулисаних артикала.
Транзит регулисаних артикала се врши у складу са националним
законодавством стране, територијe државе кoja се користи за транзит.
Члан 8.
Током извоза материјала који подлеже карантинској контроли са
државних територија страна, пиљевине, струготине, папира, пластике и другог
материјала од дрвета добијеног посебном обрадом, материјал треба да буде без
карантински штетних организама и да не садржи земљу. У случајевима када се
користи дрвени материјал за паковање, тај материјал мора да буде у складу са
Међународним стандардом за фитосанитарне мере - ISPM 15.
Осушена трава, плева, слама, лишће и други материјали биљног порекла
не смеју се користити без претходног договора између страна.
Превозна средства која се користе приликом испорука материјала који
подлежу карантинској контроли, са државне територије једне од страна на
државну територију друге стране, морају се темељно очистити и учинити
безопасним, ако је то неопходно.
Члан 9.
Извоз, увоз и транзит регулисаних артикала на државној територији страна
врше се на граничним прелазима који су утврђени према националном
законодавству страна.
Члан 10.
У случајевима када се, током фитосанитарног прегледа, открију
карантинске штеточине у пошиљкама регулисаних артикала, надлежни орган
држaвe увознице има право да спроведе третмане у циљу искорењивања
заразе, да уништи заражени артикал или да га врати држaви извозници,
истовремено обавестивши надлежни орган држaвe друге стране о предузетим
фитосанитарним мерама и разлозима за њихово предузимање.
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Регулисани артикли ће бити враћени ако уз њих нису приложени
фитосанитарни сертификат или фитосанитарни сертификат за ре-експорт, а
ако се испостави да их није могуће вратити, могу се учинити безопасним,
прерадити или уништити у складу са националним и Међународним
фитосанитарним стандардима и националним законодавством страна, на
основу одлуке надлежних органа. У сваком случају, надлежни органи држaвa
страна морају да доставе нотификацију о неусаглашености у складу са
захтевима Међународног стандарда за фитосанитарне мере - ISPM 13.
Члан 11.
Надлежни органи држaвa страна могу да организују радне састанке на
државној територији једне или друге стране, бар једном у две године, ако је то
неопходно, ради примене одредaбa Споразума и решавања практичних питања.
Место, датум и листу тема о којима ће се расправљати на састанцима
биће дефинисани од стране надлежних органа држaвa страна.
Организационе трошкове састанака сносиће надлежни органи државе
домаћина.
Трошкове превоза и дневница сносиће стране.
Члан 12.
Овај споразум не утиче на права и обавезе страна које произлaзe из
других међународних споразума чије су оне потписнице.
Члан 13.
Сва неслагања до којих евентуално дође због тумачења или примене
овог споразума решаваће се преговорима и консултацијама између страна.
Члан 14.
Измене и допуне овог споразума могу се донети уз пристанак обеју
страна, у форми протокола који представљају саставни део овог споразума и
ступају на снагу у складу са чланом 15. овог споразума.
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Члан 15.
Овај споразум ступа на снагу даном пријема последњег писаног
обавештења дипломатским каналима којим се потврђује завршетак њихових
интерних поступака који су неопходни за ступање на снагу овог споразума.
Овај споразум се закључује на период од 5 (пет) година и остаје на снази
аутоматски следећих 5 (пет) година, осим ако нека од страна најмање 6 (шест)
месеци пре истека његове важности не обавести писаним путем другу страну
дипломатским каналима о својој намери да раскине споразум.
Сачињено у Бакуу на дан 21. мај 2018. у два истоветна примерка, сваки
од њих на српском, азербејџанском и енглеском језику, при чему се сви
текстови сматрају једнако веродостојним. У случају да постоје разлике у
тумачењу текста, текст на енглеском језику ће бити меродаван.
У име Владе

У име Владе

Републике Србије

Републике Азербејџана

___________________________
Зорана Михајловић

__________________________
Инам Каримов
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АНЕКС I
Споразум између Владе Републике Азербејџана
и Владе Републике Србије о
сарадњи у области биљног карантина и заштите биља

ЛИСТА
карантинских штеточина које нису утврђене или имају
ограничену распрострањеност и представљају потенцијалну
опасност за територију Републике Азербејџан

А.1. Карантинске штеточине које нису утврђене на територији
Републике Азербејџан
Инсекти (А)
Graphognathus (Pantomorus) leucoloma Boheman
Agrilus mali Matsumura
Rhagoletls pomonella (Walsh)
Liriomyza trifolii (Burgess)
Ceratitis capitata (Wiedemann)
Numonia pyrivorella (Matsumura)
Spodoptera litura (Fabricius)
Tetradacus citri (Chen)
Zabrotes subfasciatus (Boheman)
Anguina tritici (Steinbuch) Chitwood
Aphelenchoides besseyi Christie
Callosobruchus chinensis Linnaeus
Lymantria dispar Linnaeus (asian гаcе)
Caulophilus latinasus (Say)
Pectinophora malvella Нb.
Ceroplastes rusci Linnaeus
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
Trogoderma granarium Everts
Ditylenchus destructor Thorne
Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
Dacus ciliatus Loew
Aleurocanthus woglumi Ashby
Parasaissetia nigra (Nietner)
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Diabrotica virgifera Le Conte
Cacoecimorpha pronubana Hübner
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Вehrens
Conotrachelus nenuphar (Herbst.)
Spodoptera littoralis Boisduval
Thrips palmi Каrnу
Bemisia tabaci (Gennadius)
Pectinophora gossypiella (Saunders)
Unaspis citri (Comstock)
Carposina niponensis Walsigham
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle
Anthonomus grandis Boheman
Unaspis yanonensis (Kuwana)
Pseudococcus citriculus Green
Bactrocera cucurbitae (Coguillett)
Pseudococcus gahani Green
Globodera pallida (Stone) Behrens
Earias insulana Boisduval
Aleurothrixus floccocus Maskell
Popillia japonica Newmann
Saissetia oleae (Olivier)
Anarsia lineatella Zeller
Бактерије (В)
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (lshiyama) Swings et al.
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et
al.
Xanthomonas campectris pv. corylina (Miller et al.) Dye
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieekermann et Kotthoff) Davis et
al.
Ralstonia solanacearum rасе 1 (Smith) Yabuuchi et al.
Erwinia stewartii (Smith) Dye
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Star et Burkholder
Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Dye
Xanthomonas campestris pv. citri (Hasse) Dye
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Гљиве (F)
Tilletia indica Mitra
Tilletia controversa Кuhn
Phomopsis helianthi Muntanola - Cvetkovic et al.
Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema
Synchytrium endoboticum (Schilbersky) Percival
Thecaphora solani (Thirumulachar et O"Brien) Mordue
Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler (Race Т)
(Helminthosporium maydis Nisikado et Мiуаке)
Stenocarpella macrospora Earle Sutton (Stenocarpella maydis Berkeley Sutton)
Cochliobolus carbonum R.R. Nelson
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma
Uromyces transversalis (Von Thumen) Winter
Deuterophoma tracheiphila Petri
Glomerella qossypii Edgerton
Didymella chrysanthemi (Тassi) Garibaldi et. Gullino
Puccinia horiana Р. Hennings
Elsinoe fawcettii Bitancourt et А.E.Jenkins
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Нennebert
Вируси, микоплазме и вироиди (V)
Tristeza virus
Корови и паразитске биљке (W)
Cenchrus pauciflorus Вentham
Ambrosia psilostachya De Candolle
Solanum carolinense Linnaeus
Striga sp.
lva axillaris Pursh
Solanum triflorum Nuttal
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А.2. Карантинске штеточине које имају ограничену
распрострањеност на територији Републике Азербејџан
Инсекти (А)
Hyphantria cunea Drury
Icerya purchasi Maskell
Callosobruchus maculatus Fabricius
Viteus vitifoliae (Fitch)
Quadraspidiotus pernioiosus (Comstock)
Leptinotarsa decemlineata Say
Pseudococcus comstocki Kuwana
Phyllocnistis citrella Stainton
Dialeurodes citri (Ashmead)
Grapholita molesta (Busck)
Pseudoulacaspis pentagona (Targioni-Tozzeti)
Lopholeucaspis japonica (Cockerell)
Ceroplastes japonicus Green
Корови и паразитске биљке (W)
Cuscuta sp.
Acroptilon repens (Linnaeus) De Candolle
Solanum cornutum Dunal
Ambrosia artemisiifolia Linnaeus
В.1. Штеточине које представљају потенцијалну опасност на
територији Републике Азербејџан
Инсекти (А)
Phthorimaea operculella (Zeller)
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AНЕКС II
Споразум између Владе Републике Азербејџана
и Владе Републике Србије о
сарадњи у области биљног карантина и заштите биља

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) Aculops fuchsiae
3) Agrilus anxius
4) Agrilus planipennis
5) Aleurocanthus spp.
6) Anoplophora chinensis
7) Anoplophora glabripennis
8) Anoplophora malasiaca
9) Anthonomus bisignifer
10) Anthonomus eugenii
11) Anthonomus quadrigibbus
12) Anthonomus signatus
13) Aonidiella citrine
14) Apriona germari, A. japonica, A. cinerea
15) Aromia bungii
16) Arrhenodes minutus
17) Aschistonyx eppoi
18) Bactrocera invadens
19) Bemisia tabaci (неевропске врсте) вектор вируса:
a) Bean golden mosaic begomovirus,
б) Cowpea mild mottle carlavirus,
в) Euphorbia mosaic begomovirus,
г) Lettuce infections yellows crinivirus,
д) Pepper mild tigre begomovirus,
ђ) Squash leaf curl begomovirus,
е) Tomato mottle begomovirus
20) Blitopertha orientalis (Anomala orientalis)
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21) Callosobruchus chinensis
22) Carposina niponensis
23) Ceratitis capitata
24) Choristoneura spp. (неевропске врсте)
25) Cicadellidae (неевропске врсте) као вектори Xylella fastidiosa:
a) Carneocephala fulgida,
б) Draeculacephala minerva,
в) Graphocephala atropunctata
26) Circulifer haematoceps
27) Circulifer tenellus
28) Conotrachelus nenuphar
29) Cydia inopinata
30) Cydia packardi
31) Cydia prunivora
32) Dendrolimus sibiricus
33) Diabrotica barberi
34) Diabrotica undecimpunctata subsp. howardi
35) Diabrotica undecimpunctata subsp. undecimpunctata
36) Diabrotica virgifera zeae
37) Diaphorina citri
38) Dryocosmus kuriphilus
39) Eotetranychus lewisi
40) Eutetranychus orientalis
41) Gonipterus scutellatus
42) Helicoverpa zea
43) Hishomonus phycitis
44) Keiferia lycopersicella
45) Liriomyza huidobrensis
46) Liriomyza sativae
47) Listronotus bonariensis
48) Lopholeucaspis japonica
49) Maconellicoccus hirsutus
50) Margarodes, spp. неевропске врсте:
a) Margarodes prieskaensis
б) Margarodes vitis
в) Margarodes vredendalensis
51) Monochamus spp. (неевропске врсте)
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52) Myndus crudus
53) Naupactus leucoloma
54) Nemorimyza (Amauromyza) maculosa
55) Numonia pyrivorella
56) Oligonychus perditus
57) Opogona sacchari
58) Parasaissetia nigra
59) Phyllocnistis citrella
60) Pissodes spp. (неевропске врсте)
61) Popillia japonica
62) Premnotrypes spp. (неевропске врсте)
63) Pseudopityophthorus minutissimus
64) Pseudopityophthorus pruinosus
65) Rhizoecus hibisci
66) Rhynchophorus palmarum
67) Scaphoideus luteolus
68) Scirtothrips aurantii
69) Scirtothrips citri
70) Scirtothrips dorsalis
71) Scolytidae spp. (неевропске врсте)
72) Spodoptera eridania
73) Spodoptera frugiperda
74) Spodoptera littoralis
75) Spodoptera litura
76) Stenotarsonemus laticeps
77) Tecia solanivora
78) Tephritidae (неевропске врсте):
а) Anastrepha fraterculus,
б) Anastrepha ludens,
в) Anastrepha obliqua,
г) Anastrepha suspensa,
д) Bactrocera cucurbitae,
ђ) Bactrocera dorsalis,
е) Bactrocera tryoni,
ж) Bactrocera tsuneonis,
з) Bactrocera zonata,
и) Ceratitis quinaria,
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ј) Ceratitis rosa,
к) Dacus ciliatus,
л) Epochra canadensis,
љ) Euphranta japonica,
м) Rhagoletis cingulata,
н) Rhagoletis completa,
њ) Rhagoletis fausta,
о) Rhagoletis indifferens,
п) Rhagoletis mendax,
р) Rhagoletis pomonella,
с) Rhagoletis ribicola,
т) Rhagoletis suavis,
ћ) Trirhithromyia cyanescens
79) Tetranychus evansi
80) Thrips palmi
81) Toxoptera citricida
82) Trioza erytreae
83) Trogoderma granaria
84) Unaspis citri
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
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Бактерије и фитоплазме
1) Acidovorax citrulli
2) Burkholderia caryophylli
3) Candidatus Liberibacter spp.
4) Candidatus Phytoplasma ulmi
5) Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
6) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
7) Curtobacterium flaccumfaciens ssp. flaccumfaciens
8) Dickeya spp. (Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola)
9) Lime witches' broom phytoplasma
10) Palm lethal yellowing phytoplasma
11) Pantoea stewartii
12) Peach rosette phytoplasma
13) Peach X-disease phytoplama
14) Peach yellows phytoplasma
15) Pseudomonas syringae pv. persicae
16) Ralstonia solanacearum
17) Spiroplasma citri
18) Stolbur phytoplasma
19) Strawberry witchesp' 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) и A. mali
2) Anisogramma anomala
3) Apiosporina morbosa
4) Atropellis spp.
5) Botryosphaeria berengeriana f. sp. piricola
6) Botryosphaeria laricina
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7) Ceratocystis fagacearum и њени вектори Pseudopityophthorus minutissimus и
Pseudopityophthorus pruinosus
8) Ceratocystis platani
9) Ceratocystis virescens
10) Chrysomyxa arctostaphyli
11) Ciborinia camelliae
12) Cronartium spp. (неевропске популације)
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 medusaе
22) Mycosphaerella dearnessii
23) Mycosphaerella gibsonii
24) Mycosphaerella laricis-leptolepidis
25) Mycosphaerella populorum
26) Phaeoramularia angolensis
27) Phellinus weirii (Inonotus weirii)
28) Phialophora cinerescens
29) Phoma andina
30) Phyllosticta solitaria
31) Phymatotrichopsis omnivore (Trechispora brinkmannii)
32) Phytophthora fragariae var. fragariae
33) Phytophtora kernoviae
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
42) Tilletia controversa
43) Tilletia indica
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44) Venturia nashicola
Вируси и њима слични организми
1) Apple mosaic virus (на Rubus spp.)
2) Beet curly top virus (неевропски изолати)
3) Beet leaf curl virus
4) Cherry leaf roll virus (на Rubus spp.)
5) Cherry necrotic rusty mottle virus
6) Chrysanthemum stem necrosis virus
7) Chrysanthemum stunt viroid
8) Citrus blight disease
9) Citrus leprosis virus C и Citrus leprosis virus N
10) Citrus mosaic virus
11) Citrus ringspot virus
12) Citrus tatter leaf virus
13) Citrus tristeza virus
14) Coconut cadang-cadang viroid
15) Cucumber vein yellowing virus
16) Little cherry virus-1 и Little cherry virus-2
17) Неевропски изолати: Potato virus A, Potato leaf roll virus, Potato virus M, Potato
virus S, Potato virus X, Potato virus V, Potato virus Y (укључујући сојеве Yo,
Yn и Yc)
18) Pepino mosaic virus
19) Raspberry ringspot virus
20) Satsuma dwarf virus
21) Strawberry crinkle virus
22) Strawberry latent ringspot virus
23) Strawberry necrotic shock virus
24) Tobacco ringspot virus
25) Tomato black ring virus
26) Tomato chlorosis virus
27) Tomato yellow leaf curl virus
28) Tomato ringspot virus
29) Вируси и вирусима слични организми кромпира:
а) Andean potato latent virus,
б) Andean potato mottle virus,
в) Arracacha B virus (oca сој),
г) Potato black ringspot virus,
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д) Potato spindle tuber viroid,
ђ) Potato virus T
30) Вируси и вирусима слични организми на: Cydonia spp., Fragaria, Malus,
Prunus, Pyrus, Ribes, Rubus, и Vitis, као што су:
а) Blueberry leaf mottle virus
б) Cherry rasp leaf virus
в) Peach American mosaic virus
г) Peach rosette mosaic virus
д) American plum line pattern virus
ђ) Raspberry leaf curl virus
е) Strawberry latent C virus
ж) Strawberry vein banding virus
з) Неевропски вируси и вирусима слични организми на Cydonia spp.,
Fragaria, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes, Rubus, и Vitis,
31) Вируси које преноси Bemisia tabaci:
а) Bean golden mosaic virus,
б) Cowpea mild mottle virus,
в) Euphorbia mosaic virus,
г) Lettuce infections yellows virus,
д) Pepper mild tigre virus,
ђ) Squash leaf curl virus,
е) Tomato mottle virus
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
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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) Erwinia amylovora
5) Grapevine flavescence doree phytoplasma
6) Xanthomonas fragariae
Гљиве
1) Chrysomixa pirolata
2) Colletotrichum acutatum на јагоди
3) Didymella ligulicola
4) Gremmeniella abietina
5) Monilinia fructicola
6) Phytophthora fragariae var. rubi
7) Puccinia horiana
Вируси и њима слични организми
1) Arabis mosaic virus
2) Impatiens necrotic spot virus
3) Peach latent mosaic viroid
4) Strawberry mild yellow edge virus
5) Tomato spotted wilt virus
Корови
1) Ailanthus altissima
2) Amaranthus deflexus
3) Amaranthus graecizans
4) Amaranthus hybridus
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5) Ambrosia artemisiifolia
6) Ambrosia trifida
7) Amorpha fruticosa
8) Asclepias syriaca
9) Aster lanceolatus
10) Aster novi-belgii
11) Bidens frondosa
12) Cannabis sativa ssp. sativa var. spontanea
13) Cuscuta spp.
14) Cyperus esculentus
15) Eleusine indica
16) Fallopia baldschuanica
17) Fallopia japonica
18) Fallopia sachalinensis
19) Fallopia x bohemica
20) Galinsoga ciliata
21) Helianthus annuus (хибридне форме дивљег сунцокрета)
22) Helianthus decapetalus
23) Helianthus scaberrimus
24) Helianthus tuberosus
25) Iva xanthifolia
26) Myriophyllum spp.
27) Orobanche cumana
28) Orobanche romosa
29) Prunus serotina
30) Solanum cornutum
31) Solanum elaeagnifolium
32) Solanum triflorum
33) Solidago candensis
34) Solidago gigantea
35) Xanthium italicum
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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
1
(Viteus vitifoliae)

Биље Vitis L, осим плодова и семена

Гљиве
1)

Mycospaerella
2
2) pini)
3)
4)
5)

Биље Castanea Mill. и Quercus L., намењено

1
Cryphonectria parasitica
pini

за садњу, осим семена

(Scirrhia

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
Биље Humulus lupulus намењено за садњу,
Verticillium dahliae (на хмељу)
осим семена
Бактерије и фитоплазме

Биље Malus L, Pyrus L, Cydonia L, Prunus L,
Agrobacterium
1
и Rhizobium Rubus L, Ribes L, Rosa L, Vaccinium L, Aronia L,
1) spp. туморогени сојеви.
Juglans L, Corylus L, намењено за садњу, осим
семена
2)

2
Agrobacterium vitis

Биље Vitis L, намењено за садњу, осим семена

Clavibacter
3
michiganensis Биље Solanum lycopersicum L., намењено за
3) subsp. michiganensis
садњу, укључујући и семе
Xanthomonas
4
4) corylina

arboricola

pv. Биље Corylus L, намењено за садњу, осим
семена

Xanthomonas
5
axonopodis pv.
Семе Phaseolus L.
5) phaseoli
Xanthomonas axonopodis pv.
6
Биље Solanum lycopersicum L. и Capsicum
vescicatoria и Xanthomonas
6)
spp., намењено за садњу, укључујући и семе
vescicatoria
Вируси и њима слични организми
1)

1
Plum pox virus

Биље Prunus L. намењено за садњу, осим
семена
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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије - Међународни уговори”.

23

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. Уставни основ за доношење закона
Уставни основ за доношење Закона о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области
биљног карантина и заштите биља, садржан је у одредби члана 99. став 1.
тачка 4. Устава Републике Србије према којем Народна скупштина потврђује
међународне уговоре када је законом предвиђена обавеза њиховог
потврђивања.
II. Разлози за потврђивање међународног уговора
Влада је Закључком 05 Број: 018-4536/2018 који је донела на седници
одржаној 17. маја 2018. године утврдила Основу за закључивање Споразума
између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у
области биљног карантина и заштите биља, усвојила текст споразума и
овластила проф. др Зорану Михајловић, потпредседника Владе и министра
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да, у име Владе потпише
Споразум.
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике
Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља потписан
је у Бакуу, 21. маја 2018. године. У име Владе Републике Србије Споразум је
потписала проф. др Зорана Михајловић, потпредседник Владе и министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а у име Владе Републике
Азербејџана министaр пoљoприврeдe Инам Каримов. Овим споразумом уређују
се питања од значаја за сарадњу две земље у области биљног карантина и
заштите биља.
Потврђивањем Споразума омогућује се његово ступање на снагу, како је
предвиђено чланом 15. Споразума.
III. Стварање финансијских обавеза за Републику Србију
извршавањем међународног уговора
Извршавањем Споразума између Владе Републике Србије и Владе
Републике Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите
биља, не стварају се финансијске обавезе за Републику Србију, осим трошкова
за одржавање састанака представника надлежних органа држaвa страна.
IV. Процена потребних финансијских средстава за извршавање
међународног уговора
За доношење овог закона, као и за реализацију Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области
биљног карантина и заштите биља, средства ће се обезбеђивати у буџету
Републике Србије, за сваку годину у оквиру лимита на разделу Управе за
заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, који
ће бити опредељен од стране Министарства финансија, у складу са билансним
могућностима.

