Корисници пројекта су:
-Управа БиХ за заштиту здравља биља
-Министарство пољопривреде, водопривреде и
шумарства Федерације БиХ
-Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске
-Одјељење за пољопривреде, шумарство и
водопривреду Брчко дистрикта БиХ
-Федерална Управа за инспекцијске послове
-Републичка управа за инспекцијске послове
Републике Српске
-Инспекторат Брчко дистрикта БиХ
-Пољопривредни институт Републике Српске,
Бања Лука
-Федерални пољопривредни завод, Сарајево
-Федерални агромедитерански завод, Мостар

Пројект заједнички проводе: водећа институција земље
чланице европске уније, Министарством пољопривреде,
хране и шумарства Италије, партнерска институција земље
чланице Европске уније, Министарство пољопривреде и
руралног развоја Пољске и Државна инспекцијска служба за
заштиту здравља биља и сјемена, у сарадњи са Информест
(Италија) и Институтом за истраживање Хортикултуре
(Пољска).

ЕУ-ФИТО-БиХ
„Даље јачање капацитета у фитосанитарном сектору
из области средстава за заштиту биља, здравља биља,
сјемена и садног материјала,
укључујући фитосанитарне лабораторије и
фитосанитарну инспекцију“
КОНТАКТИ
Управа БиХ за заштиту здравља биља
upravabihzzb@bih.net.ba
Радићева 8
71 000 Сарајево
БиХ
Dr Eligio Malusa (резидентни тwinning савјетник)
Email: malusa@inrete.it;
Tel : +387 (33) 290 717
Mob : +387 (66) 484885
Снежана Акуловић (Водитељ пројекта за БиХ)
Email: snezana.akulovic@uzzb.gov.ba
Tel : +387 (33) 290 700
Mob : +387 (66) 915 222

Овај пројекат финансира Европска унија

"Ова публикација је урађена уз помоћ Европске уније. Садржај ове
публикације је искључива одговорност Министарства пољопривреде,
хране и шумарства (Италије) и Управе БиХ за заштиту здравља биља и
ни у ком случају не представља становишта Европске уније".

IPA ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

Овај пројекат финансира Европска унија

ЕУ-ФИТО-БиХ
TWINNING ПРОЈЕКАТ
„Даље јачање капацитета у фитосанитарном сектору
из области средстава за заштиту биља, здравља биља,
сјемена и садног материјала,
укључујући фитосанитарне лабораторије и
фитосанитарну инспекцију“

Споразум о стабилизацији и придруживању
између Еуропске уније (ЕУ) и Босне и
Херцеговине (БиХ), наглашава да "Сарадња
између страна бит ће усмјерена на приоритетне
области правне стечевине (acquis) Заједнице у
домену ветеринарс тва и фитосанитарне
заштите,... посе бно к ако би се дос тигли
ветеринарски и фитосанитарни захтијеви...”
ЕУ финансира twinning пројекат “ЕУ-ФИТО-БиХ”,
који се проводи у сарадњи са државама
чланицама ЕУ-е (јавне институције Италије и
Пољске) у сарадњи са институцијама БиХ за
заштиту здравља биља, од којег се очекује да
одговори на сљедеће резултате у домену
фитосанитарне области и заштите здравља биља.
Дакле, посебна сврха пројекта је да се омогући
фитосанитарним службама у БиХ усклађено
законодавство са правном стечевином ЕУ-е и
међународним обавезама и стандардима,
посебно:
Ř Да се креира и имплементира јединствени
систем заштите здравља биља унутар
државе,
Ř Да се побољшају политике везане за сјеме
и садни материал као и права
оплемењивача,
Ř Да се развију прописи о управљању
средствима за заштиту биља.

Дијаграм приказује три главна подручја на које се
односе активности пројекта: здравље биља
(карантин), средства за заштиту биља, као и сјеме
и садни материјал.
ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР УСКЛАЂЕН СА ПРАВНОМ СТЕЧЕВИНОМ ЕУ-е

СРЕДСТВА ЗА
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Сараднја и
координација

Надзор и
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СЈЕМЕ И САДНИ
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Регистрација
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ПОВЕЧАНА ИНФОРМИРАНОСТ ОПЕРАТОРА О ФИТОСАНИТАРНОЈ ПРОБЛЕМАТИЦИ

Од пројекта се очекује да постигне сљедеће
резултате:
Р1: Правни и регулаторни оквир је у потпуности
у ск ладу с прописима и добром праксом
Европске уније у домену фитосанитарне
п о л и т и к е , с ј е м е н а и с а д н о г м а те р и ј а л а
пољопривредних биљака, поврћа, воћа, винове
лозе и шумског украсног биља, као у домену
стављања у промет средстава за заштиту биља
(СЗБ) и одрживо кориштење пестицида;

Р2: Успос тављени с у Регис тар с убјек ата
(Фиторегистар) и процедуре издавања биљних
пасоша као и капацитети за успјешну
координацију и управљање процесом
регистрације у оквиру надлежних органа, у
складу с прописима БиХ, усклађеним с правном
стечевином ЕУ-е;
Р3: Спроводи се систем надзора и праћења
штетних организама;
Р4: Успостављене су процедуре координације и
сарадње између Управе БиХ за заштиту здравља
биља и Инспектората ентитета и Брчко дистрикта
БиХ;
Р5: Успостављен је и оперативан систем
препознавања и регистрације нових сорти у
сортну листу БиХ ( укључујући сјеме, садни
материал и шумски репродуктивни материјал)
као и систем за заштиту оплемењивачких права у
складу са UPOV-ом (The International Union for the
Protection of New Varieties of Plants - Међународна
унија за заштиту нових сорти биља);
Р6: Успостављен је и оперативан систем
цертификовања сјемена и садног материјала
(укључујући шумски репродуктивни материјал);
Р7: Ојачан је систем за ефикасну евалуацију
средстава за заштиту биља и управљање
процесом регистрације наведених средстава,
усклађен са легислативом ЕУ-е;
Р8: Успостављен је систем контроле употребе
средстава за заштиту биља као и контроле
квалитете је успостављен.

