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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ 
 

1. Како до дозволе за кретање: Упутство за произвођаче воћа и поврћа 
 
„У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, 
током периода забране кретање (17:00-05:00 часова радним данима, односно викендом 
од петка у 17:00 до понедељка у 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач 
(власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да 
поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског 
захтева који је доступан на интернет адреси http://agromere.registar-uzb.rs/. 
 
У наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица, број личне карте и 
адресу са које ће се кретати у периоду од 17:00 до 05:00 часова радним данима, 
односно од 17:00 петком до 05:00 часова у понедељак, број пољопривредног 
газдинства (БПГ), локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан 
када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за тражени период. 
Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова. Особе преко 70 година као 
најугроженија категорија, НЕМАЈУ права на дозволу за обављање радова. Свако лице 
које буде добило дозволу за рад током забране кретања биће обaвезно да током 
кретања са собом има личну карту као и потврду чији образац можете преузети са 
сајта ресорног Министарства.  
 
Телефон на који се можете додатно информисати је 064/88-18-486 и важи за следеће 
округе: Град Београд, Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Поморавски, 
Нишавски, Јабланички, Пчињски, Топлички и Пиротски. 
 
Остали телефони на које се можете обратити: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 064/88-18-
481, 064/86-80-947, 064/86-80-951, 064/88-18-413, 064/80-55-782, 064/81-88-767, 064/81-
88-795, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/88-18-506 и 064/88-18-418.“ 
 
Такође, неопходно је пратити путем медија сва саопштења Министарства 
пољопривреде, водопривреде и шумарства РС, у вези других могућности о начину 
кретања и временском ограничењу, приликом обављања пољопривредних сезонских и 
других пољопривредних радова, током трајања ванредног стања.   
 
НАПОМЕНА: Град Ниш није овлашћен за издавање дозвола за кретање 
пољопривредних произвођача а стручну помоћ за попуњавање упитника можете 
остварити у пољопривредној саветодавној и стручној служби Ниш која покрива 
Нишавски округ у име министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
Контакт телефон: 018/265-732   


