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Предмет: Упутство о оверавању нових образаца CITES дозволa, потврда и
обавештења о увозу у прекограничном промету и трговини заштићеним
врстама дивље флоре и фауне
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања РС –
Група за спровођење CITES конвенције (Даље: Министарство) обавестило је својим
актом Бр.:353-01-3006/2011-03 од 23.12.2011.године Управу царина РС да од
01.јануара 2012. године почиње са издавањем CITES дозвола и потврда на новим
обрасцима прописаним Правилником о прекограничном промету и трговини
заштићеним врстама („Службени Гласник РС” бр. 99/09) - (Даље: Правилник).
Према томе, од 01.јануара 2012. године Министарство на обрасцима
прописаним Правилником издаје:
- увозне и извозне CITES дозволе,
- CITES потврде за поновни извоз,
- CITES дозволе за путујуће изложбе са пропратним обрасцем као саставним
делом дозволе и
- CITES дозволе за прекогранични промет примерака у личном власништву –
(кућних љубимаца) са пропратним обрасцем као саставним делом дозволе.
Такође, по достављању царинарницама, односно граничним царинским
испоставама, у употреби ће бити и обрасци обавештења о увозу, који ће се
попуњавати приликом увоза врста из Прилога III, IV, VII и VIII (а које нису
наведене у Прилозима I или II Правилника).
У том смислу обавештавамо вас о следећем:
У складу са чл. 95. Закона о заштити природе („Сл. Гласник РС“, бр.36/2009,
88/2010 и 91/2010) царинска служба је дужна да приликом увоза, извоза и
транзита дивљих биљних и животињских врста, њихових делова и деривата,
прегледа одговарајуће дозволе и овери прелазак границе у за то предвиђеној
рубрици. Нa новом обрасцу CITES дозволе царинска служба попуњава поље бр. 27.
(„Попуњава царинска служба“). CITES дозволе, издате пре 01.јануара 2012. године
(на старим обрасцима), важе до истека рока на који су издате, а царинска служба ће
их оверавати попуњавајући рубрику бр. 14. – „Увозно или извозно одобрење“ (акт
Управе царина Бр. 148-11-353-06-7/2/2010. од 27.12.2010. године).

Нови образац CITES дозволе за увоз, извоз и потврде за поновни извоз
састоји се од пет листова и то: беле боје са заштитном шаром, жуте, светло зелене,
ружичасте и светло плаве боје. Ружичасти примерак остаје увек у архиви надлежног
Министарства.
1.) Увозна CITES дозвола, извозна CITES дозвола и CITES потврда за
поновни извоз (као и пратећи прилози истих који се користе када пошиљка садржи
више од једне заштићене врсте) оверавају се у рубрици бр.27., на свим обрасцима,
уписивањем податка о стварној количини која се налази у пошиљци, као и
уписивањем података о граничном прелазу и датуму преласка царинске линије, са
потписом и службеним печатом.
При увозу, обрасци CITES дозволе Р. Србије „оригинал“ (бели са заштитном
шаром) и „копија коју царинска служба враћа надлежном управном органу“ (светло
зелена) прослеђују се Министарству, „копија за власника“ (жуте боје) се враћа
власнику, а „копију за царину“ (светло плаву) задржава царинска служба за
сопствену евиденцију. Оригинал извозне CITES дозволе државе извоза која прати
пошиљку при увозу такође се прослеђује Министарству са горе наведеним
обрасцима CITES дозволе Р. Србије.
При извозу и поновном извозу, образац извозне CITES дозволе или CITES
потврде за поновни извоз РС „оригинал“ (бели са заштитном шаром) прати
пошиљку до коначног одредишта, образац „копија коју царинска служба враћа
надлежном управном органу“ (светло зелени) прослеђује се Министарству, „копија
за власника“ (жуте боје) се враћа власнику, а „копију за царину“ (светло плаву)
задржава царинска служба са сопствену евиденцију.
Рок важења увозне CITES дозволе Р. Србије је најдуже шест месеци (односно
12 месеци за увозну CITES дозволу за примерке из Прилога I). Увозна CITES
дозвола РС важи само ако пошиљку прати оригинал важеће извозне CITES дозволе
државе извоза или поновног извоза.
Рок важења извозне CITES дозволе РС или CITES потврде за поновни извоз
је шест месеци.
Напомињемо да Министарство за сваку пошиљку издаје посебну увозну,
односно извозну CITES дозволу, која се може искористити само за један прелазак
границе (осим у случају дозволе за путујуће изложбе и за прекогранични промет
примерака у личном власништву).
2.) CITES дозволе за путујуће изложбе састоје се од два листа: жутог са
заштитном шаром и ружичастог (који задржава надлежно Министарство), а
саставни део дозволе је пропратни образац. Царинска служба CITES дозволу за
путујуће изложбе оверава тако што у пропратном обрасцу, који је саставни део ове
дозволе, оверава сваки прелазак границе у одговарајућем пољу пропратног обрасца
(обзиром да се ова дозвола користи за вишеструки прелазак границе). Власник
дозволе (или његов овлашћени заступник) царинској служби на оверу предаје
оригинал дозволе (жуте боје) и пропратног обрасца, као и по две фотокопије
оригинала дозволе и пропратног обрасца. Након попуњавања и оверавања
пропратног обрасца, царинска служба оригинале дозволе и пропратног обрасца
враћа власнику, фотокопију оригинала дозволе и оверену фотокопију пропратног

обрасца прослеђује Министарству, а по једну фотокопију тих докумената задржава
за сопствену евиденцију.
3.) CITES дозвола за прекогранични промет примерака у личном
власништву – (кућних љубимаца), издаје се као увозна/извозна CITES дозвола из
тачке 1.) овог акта, а њен саставни део је један или више примерака пропратног
обрасца. Царинска служба у овом случају не оверава поље 27. CITES дозволе, већ
оверава сваки прелазак границе у одговарајућем пољу пропратног обрасца (обзиром
да се ова дозвола користи за вишеструки прелазак границе). Код првог коришћења
CITES дозволе за прекогранични промет примерака у личном власништву, након
попуњавања и оверавања пропратног обрасца, царинска служба „оригинал“ CITES
дозволе (бели са заштитном шаром), „копију за власника“ (жути) и оверени
пропратни образац враћа власнику, док „копију коју царина враћа належном
управном органу“ (светло зелени) и фотокопију попуњеног и овереног пропратног
обрасца прослеђује Министарству, а „копију за царину“ (светло плави) и фотокопију
овереног пропратног обрасца задржава за сопствену евиденцију. Приликом сваког
следећег преласка границе и оверавања пропратног обрасца, надлежном
Министарству царинска служба ће достављати фотокопију оригинала дозволе и
фотокопију овереног пропратног обрасца.
Рок важења дозвола за путујуће изложбе и дозвола за прекогранични промет
примерака у личном власништву је најдуже три године од датума издавања. Дозвола
за прекогранични промет примерака у личном власништву односи се на само један
примерак и важећа је само ако животињу прати власник на чије име дозвола гласи.
Преко границе се једним преласком може преносити највише пет животиња у
личном власништву.
4.) Када је у питању транзит, након прегледа пошиљке од стране надлежне
инспекције, улазна царинска испостава својим печатом и потписом оверава важећу
CITES дозволу државе извоза у рубрици предвиђеној за службену употребу.
CITES дозвола издата у другој држави која прати пошиљку сматра се важећом ако је
употребљена за извоз из друге државе до дана истека рока њеног важења и користи
се за транзит кроз РС у року од шест месеци од дана издавања.
5.) За извоз строго заштићених и заштићених дивљих биљних и
животињских врста, њихових делова и деривата, које нису на CITES Додацима, а
које су заштићене националним прописима (Прилог VII Правилника - строго
заштићене дивље врсте чији је извоз забрањен, осим у изузетним случајевима и
Прилог VIII- заштићене врсте), потребна је дозвола за извоз или потврда о поновном
извозу, коју издаје надлежно Министарство у виду решења, док пошиљку ових
заштићених примерака при увозу мора да прати испуњени образац обавештења о
увозу и мишљење овлашћене научне и стручне организације.
Образац Обавештења о увозу се састоји од три листа – белог, жутог и
плавог. Попуњава га и потписује увозник (или његов овлашћени заступник) у
граничној царинској испостави на месту уношења, а гранична царинска служба
оверава рубрику 14. на свим листовима обрасца обавештења о увозу. Оверени
„оригинал“ (бели) царинска служба прослеђује надлежном Министарству, оверену
„копију за увозника“ (жути) враћа увознику, а оверену „копију за царинску службу“
(светло плави) задржава за сопствену евиденцију.

Блокови са обрасцима Обавештења о увозу биће достављени царинским
испоставама на граничним прелазима на којима се налазе гранични ветеринарски
и/или фитосанитарни инспектори (обзиром да се само на тим прелазима може
обављати прекогранични промет заштићеним дивљим биљним и животињским
врстама), како би били доступни свим увозницима/путницима при уласку у
Републику Србију.
Прекогранични промет заштићеним врстама дивље флоре и фауне може да се
обавља у радном времену граничних ветеринарских или фитосанитарних
инспектора и само на граничним прелазима на којима се налазе гранични
ветеринарски и/или фитосанитарни инспектори.
Напомињемо да царинска служба CITES дозволе, потврде и обавештење о
увозу оверава (и уписује податке о стварној количини која се налази у
пошиљци) након прегледа граничног ветеринарског или фитосанитарног
инспектора и на основу следећих докумената:


У увозу:
Гранични ветеринарски и фитосанитарни инспектори проверавају да ли
пратећа документација одговара примерцима у пошиљци.

 Гранични ветеринарски инспектор издаје ЗВУД-заједнички ветеринарски
увозни документ, (а када су у питању кућни љубимци, ставља потпис и печат
на полеђину међународног ветеринарског сертификата), и дозвољава увоз. У
случају да ветеринарски инспектор прегледом констатује број угинулих
примерака у пошиљци, податак о броју мртвих примерака царински
службеник уноси у руб. 27. дозволе на основу издатог ветеринарског
записника.
 Гранични фитосанитарни инспектор оверава царинску декларацију и
дозвољава увоз.


У извозу:
Гранични ветеринарски и фитосанитарни инспектори проверавају да ли
пратећа документација одговара примерцима у пошиљци.

 Гранични ветеринарски инспектор ставља потпис и печат на полеђину
Међународног ветеринарског сертификата и дозвољава извоз. У случају да
ветеринарски инспектор прегледом констатује број угинулих примерака у
пошиљци, податак о броју мртвих примерака царински службеник уноси у
руб. 27. дозволе на основу издатог ветеринарског записника.
 Гранични фитосанитарни инспектор оверава царинску декларацију и
дозвољава извоз.


У транзиту:
Гранични ветеринарски и фитосанитарни инспектори проверавају да ли
пратећа документација одговара примерцима у пошиљци.
У случају да постоје неправилности (нпр. да пошиљку не прате неопходне
дозволе или садржај пошиљке не одговара подацима на дозволи) гранични
ветеринарски или фитосанитарни инспектор обавештава надлежни управни
орган за CITES и инспекцију надлежну за послове заштите природе.

Подсећамо да је уз акт Управе царина бр. 148-11-353-06-10/2/2011 од
21.09.2011. године свим организационим јединицама достављен и „Приручник за
контролу прекограничног промета и трговине заштићеним врстама“, који,
између осталог, садржи процедуру за поступање при контроли CITES дозвола и
потврда, дозвола за путујуће изложбе и примерке у личном власништву, као и
обрасцима потврде за поновни извоз и обавештења о увозу. Како би Приручник био
доступан царинским службеницима у оперативној примени, на службени (интранет)
портал Управе царина постављена је и електронска верзија наведеног Приручника.
(Међународна сарадња/Конвенције/CITES/CITES Приручник финал). На порталу
Управе царина у најскоријем року ће бити постављени и узорци нових образаца
CITES дозвола, потврда и обавештења о увозу, као и додатни материјали
(презентације, публикације, итд.) намењени царинској служби у циљу спровођења
што ефикасније контроле легалне трговине и спречавања илегалне трговине
заштићеним врстама дивље флоре и фауне.
Примерке образаца које је потребно проследити надлежном управном органу
граничне царинске испоставе ће, након оверавања и окончања поступка на граници,
достављати преко својих царинарница директно Министарству на адресу:
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
Група за спровођење CITES Конвенције
Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд
За све додатне информације, контакт особа у Министарству животне
средине, рударства и просторног планирања РС – Група за спровођење CITES
Конвенције је Павле Јовановић, тел. 011/3121-624, моб. 064/81-66-357, е-пошта:
cites@ekoplan.gov.rs
Контакт особа у Управи царина је Милица Гајић, тел. 011/2140-104, е-пошта:
gajicm@carina.rs
Са наведеним упознати све царинске службенике.
У прилогу:
- Пример образаца увозне/извозне CITES дозволе и потврде о поновном извозу
Републике Србије и пратећи прилози који се користе када пошиљка садржи
више од једне заштићене врсте, који су у употреби од 01.01.2012.
- Пример обрасца CITES дозволе за путујуће изложбе Републике Србије који
је у употреби од 01.01.2012.
-Пример пропратног обрасца за CITES дозволе за путујуће изложбе и дозволе за
прекогранични промет примерака у личном власништву који је у употреби од
01.01.2012.
-Пример обрасца обавештења о увозу Републике Србије који је у употреби од
01.01.2012.
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Борислав Ињац

