ПРЕДМЕТ: Обавештење везано за увођење пломбирања пошиљака које подлежу
ветеринарско – санитарном прегледу приликом извоза на територије
држава чланица Царинског Савеза (Руске Федерације, Републике
Белорусије и Републике Казахстана)
Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за
ветерину, својим актом Број: 335-00-206/2014-05, од 02.07.2014. године, обавестило
је Управу царина о следећем.
У складу са прописима, процедурама и стандардима Царинског Савеза, а на
основу прелиминарног Извештаја о обављеној службеној контроли стручњака
ветеринарске службе држава - чланица Царинског савеза у Републици Србији,
обављеној у периоду од 09. - 15.03.2014. године, са ознаком Федералне службе за
ветеринарски и фитосанитарни надзор (2453645_ФС-ЕН-8_7910_16_05_2014),
Управа за ветерину је припремила ”Процедуру о поступпку републичких
ветеринарских инспектора при пломбирању пошиљки при извозу/ транзиту
истих, након обављеног ветеринарско-снитарног прегледа и пре издавања
ветеринарског сертификата за извоз пошиљака на тржиште замаља чланица
Царинског Савеза“.
Наведену Процедуру, ветеринарски инспектори ће примењивати почев од
15.7.2014. године, тако што ће пломбирати сваку пошиљку која подлеже
ветеринарско – санитарном прегледу приликом извоза на територије држава
чланица Царинског Савеза (Руске Федерације, Републике Белорусије и Републике
Казахстана) и бројеве пломби уписивати у одговарајућу рубрику Међународне
ветеринарске потврде (сертификата), која мора пратити пошиљке при извозу/
транзиту исте на територије Царинског савеза.
Уколико је, у оквиру царинске контроле, потребно уклонити пломбу
ветеринарске инспекције, неопходно је, из разлога осигуравања истоветности робе,
након извршене контроле, ставити царинско обележје и о томе сачинити белешку у
рубрици ”Б“ ЈЦИ са следећим текстом: ”Уклоњена ветеринарска пломба бр.___ из
разлога царинске контроле. Стављено царинско обележје бр.___ .“ Сачињена
белешкa се потврђује потписом и факсимилом царинског службеника.
Напомињемо да је неопходно стриктно се придржавати ове процедуре, како
би се извозницима ове робе омогућио несметан извоз у Царински савез. Један од
важних услова за то је постојање система којим се гарантује истоветност робе која
се извози из извозних објеката који се баве прерадом и производњом намирница
животињског порекла у Републици Србији на тржиште Царинског савеза, што се
обезбеђује спровођењем ове процедуре.
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