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ПРЕДМЕТ:    Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих ће се увозити, провозити 
и извозити пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката 

 
ВЕЗА:   Акт Управе царина број 148-11-483-18-1/3/2010 од 16.02.2010. године и  
              Акт Управе царина број 148-11-483-18-1/4/2010 од 26.02.2010. године   
 
 
Управа царина је својим актом број 148-11-483-18-1/3/2010 од 16.02.2010. године обавестила 
царинарнице о начину примене Наредбе о одређивању граничних прелаза преко којих ће се 
увозити, провозити и извозити пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката 
(„Сл. гласник РС“, бр. 107/2009 – даље Наредба). Такође, актом број 148-11-483-18-1/4/2010 
од 26.02.2010. године, обавештени сте о граничним прелазима преко којих се, сходно 
Наредби, могу увозити, провозити и извозити пошиљке биља, биљних производа и 
прописаних објеката. 
 
Како је у пракси уочено да се у појединим случајевима пошиљке биља, биљних производа и 
прописаних објеката извозе преко граничних прелаза који нису наведени у Наредби, 
подсећамо: 
 
Пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката се приликом извозног царињења 
морају упућивати само на граничне прелазе наведене у Наредби. Такође, пошиљке биља, 
биљних производа и прописаних објеката морају иступити са царинског подручја РС само 
преко граничних прелаза наведених у Наредби.  
 
Сходно томе, при извозном царињењу робе у царинским испоставама, потребно је 
обратити пажњу на то, да се пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката 
не упућују на царинске прелазе који нису наведени у Наредби. Такође, царински 
службеници који раде на граничним прелазима који нису наведени у Наредби, дужни су да, 
уколико се горе наведена роба појави на њиховом царинском прелазу, упуте исту на један од 
граничних прелаза наведених у Наредби. 
 
Напомињемо да се горе наведени дописи Управе царина могу наћи и на Порталу Управе 
царина (http://www.upravacarina.rs/ → Расписи → ТАРИС → Расписи → 2010 година). 
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