
  

 

 

 

 

 

 

               Ц А Р И Н А Р Н И Ц А  

                                                                                                                                   СВИМ                                                                                                                        

 

Предмет: Ново Упутство о ветеринарској и фитосанитарној контроли промета 

      угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне на граничним 

      прелазима Републике Србије ( у вези са Споразумом)   

       

             

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања РС у 

прилогу акта Број: 110-00-16/2012-03 од 24.01.2012. доставило је Управи царина 

текст Упутства о ветеринарској и фитосанитарној контроли промета 

угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне на граничним прелазима 

РС, који је изменило у складу са новим законским и подзаконским прописима.  

 

Поменуто Упутство је саставни део важећег „Споразума о преношењу дела 

надлежности контроле промета угрожених и заштићених врста дивље флоре и 

фауне на граничним прелазима“, којим је Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде (Управа за заштиту биља и Управа за ветерину) преузело део 

надлежности контроле промета угрожених и  заштићених врста дивље флоре и 

фауне на граничним прелазима од Министарства животне средине и просторног 

планирања.  

 

Обавештавамо вас да, сагласно напред наведеном Споразуму и Упутству, 

гранична ветеринарска и фитосанитарна инспекција на граничним прелазима 

врши контролу промета заштићених биљних и животињских врста, у смислу 

идентификације врста и утврђивања броја јединки у пошиљкама (еколошки 

надзор).  
 

Напомињемо да 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. 

  

Овим актом ставља се ван снаге акт Управе царина бр. 148-11-353-06-

9/2/2010 од 27.12.2010. године. 

 

 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЦАРИНА 

148-11-353-06-1/3/2012 

30.01.2012. г. 

                        Б Е О Г Р А Д 

  МГ 



Прилог: 

-„Споразум о преношењу дела надлежности контроле промета угрожених и  

заштићених врста дивље флоре и фауне на граничним прелазима“ са новим 

достављеним Упутством о ветеринарско санитарној и фитосанитарној контроли 

промета угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне на граничним 

прелазима РС; 

- Контакт телефони надлежних служби у Министарству, инспекцији заштите 

животне средине, Заводу за заштиту природе Србије и Покрајинском заводу за 

заштиту природе;  

- Наредба 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); 

- Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих ће се вршити увоз и транзит 

пошиљки и пратећих предмета који подлежу ветеринарско-санитарној контроли 

(„Сл. Гласник РС“ бр.14/2011). 

  

 

 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

Борислав Ињац 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
  



У П У Т С Т В О  
О ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНОЈ И ФИТОСАНИТАРНОЈ КОНТРОЛИ 
ПРОМЕТА УГРОЖЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ И 

ФАУНЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
 

Споразумом о преношењу дела надлежности контроле промета угрожених и 
заштићтних врста дивље флоре и фауне на граничним прелазима бр.06-00-
00020/2007-01 од 22.11.2007 године. гранична ветеринарска и фитосанитарна 
инспекција преузела је контролу на граничним прелазима од инспекције за 
заштиту животне средине.  
 
Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
(„Службени Гласник РС“ 99/2009)односи се на врсте наведене у Додацима 
Конвенције о међународној трговини угрожених врста дивље флоре и фауне - 
CITES, као и аутохтоне врсте дивље флоре и фауне које се налазе у 
Правилнику о проглашавању заштићених и строго заштићених врста („Службени 
Гласник РС“ 05/2010).  
 
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 фитосаниратни инспектори.  
 
На граничном прелазу царински органи упућују пошиљку која садржи заштићене 
врсте дивље флоре и фауне граничном ветеринарском или фитосанитарном 
инспектору ради прегледа.  
 
1. УВОЗ заштићених врста дивље флоре и фауне  
 
Пошиљку заштићених врста при УВОЗУ мора да прати следећа 
документација:  
за врсте са CITES Додатка I и II (Прилог I и II Правилника о прекограничном 
промету и трговини угроженим врстама):  

 увозна CITES дозвола Републике Србије,  
 извозна CITES дозвола државе извоза или поновног извоза  

 
за врсте са CITES Додатка III (Прилог III Правилника о прекограничном 
промету и трговини угроженим врстама):  

 извозна CITES дозвола државе извоза или поновног извоза  
 попуњено обавештење о увозу  
 мишљење научне и стручне организације  

 
за врсте из Прилога IV, као и за врсте из Прилога VII и VIII које нису 
неведене у Прилогу I и II  

 попуњено обавештење о увозу  
 мишљење научне и стручне организације  

 
По извршеном прегледу документације гранични ветеринарски или 
фитосанитарни инспектор врши визуелни преглед пошиљке ради 
идентификације врста наведених у документацији, утврђивања броја јединки. За 
стручну подршку при вршењу идентификације врста, могуће је контактирати 
надлежни управни орган за CITES и стручњаке за одређене таксономске врсте 
(контакти су наведени на крају овог упутства). 
 



Уколико је прегледом пошиљке утврђено да нема неправилности:  
 гранични ветеринарски инспектор издаје ЗВУД – заједнички ветеринарски 

увозни документ (у случају кућних љубимаца ставља печат и потпис на 
полеђину међународног ветеринарског сертификата) и дозвољава увоз; 

 гранични фитосанитарни инспектор оверава царинску декларацију и 
дозвољава увоз.  

 
Податке о стварној количини и врсти која се налази у пошиљци, царински 
службеник уноси у за то предвиђену рубрику у CITES дозволи, на основу горе 
наведених докумената.  
У случају где током прегледа пошиљке живих животиња гранични ветеринарски 
инспектор записнички констатује број угинулих примерака у пошиљци, податке о 
броју мртвих примерака цариник уноси у предвиђену рубрику у CITES дозволи, 
на основу издатог ветеринарског записника.  
 
Након уписивања горе наведених података, царински службеник оверава CITES 
дозволу својим потписом и печатом на за то предвиђеном месту на дозволи.  
 
У случају да постоје неправилности (нпр. да пошиљку не прате неопходне 
дозволе или да садржај пошиљке не одговара подацима на дозволи), гранични 
ветеринарски инспектор или гранични фитосанитарни инспектор обавештава 
надлежни управни орган за CITES и инспекцију надлежну за послове заштите 
природе, ради предузимања одговарајућих мера у складу са одредбама 
Правилника о прекограничном промету заштићеним врстама, Закона о заштити 
природе и Кривичног законика.  
 
 
2. ИЗВОЗ или ПОНОВНИ ИЗВОЗ заштићених врста дивље флоре и фауне  
 
Пошиљку заштићених врста при ИЗВОЗУ или ПОНОВНОМ ИЗВОЗУ мора да 
прати следећа документација:  
 
за врсте са CITES Додатка I, II и III (Прилог I, II и III Правилника о 
прекограничном промету и трговини угроженим врстама):  

 извозна CITES дозвола Републике Србије или CITES потврда за поновни 
извоз РС,  

 
за врсте из Прилога I, II,  VII и VIII, које се не налазе на CITES Додацима  

 извозна дозвола Министарства (у виду решења) 
 

При извозу, по извршеном прегледу документације ветеринарски или 
фитосанитарни инспектор врши визуелни преглед пошиљке. За стручну 
подршку при вршењу идентификације врста, могуће је контактирати надлежни 
управни орган за CITES и стручњаке за одређене таксономске врсте (контакти 
су наведени на крају овог упутства). 

 
Уколико је прегледом пошиљке утврђено да нема неправилности:  

 гранични ветеринарски инспектор ставља потпис и печат на полеђину 
међународног ветеринарског сертификата и дозвољава извоз, 

 гранични фитосанитарни инспектор оверава  царинску декларацију и 
дозвољава извоз. Податке о стварној количини и врсти која се налази у 
пошиљци, цариник уноси у за то предвиђену рубрику у CITES дозволи, на 
основу  горе наведених докумената .  
 



У случају где током прегледа пошиљке живих животиња ветеринарски 
инспектор записнички констатује број угинулих примерака у пошиљци, податке о 
броју мртвих примерака цариник уноси у предвиђену рубрику у CITES дозволи, 
на основу издатог ветеринарског записника.  
 
Након уписивања горе наведених података, царински службеник оверава CITES 
дозволу својим потписом и печатом на за то предвиђеном месту на дозволи.  
 
У случају да постоје неправилности (нпр. да пошиљку не прате неопходне 
дозволе или да садржај пошиљке не одговара подацима на дозволи), гранични 
ветеринарски инспектор или гранични фитосанитарни инспектор обавештава 
надлежни управни орган за CITES и инспекцију надлежну за послове заштите 
природе, ради предузимања одговарајућих мера у складу са одредбама 
Правилника о прекограничном промету заштићеним врстама, Закона о заштити 
природе и Кривичног законика.  
  
3.ТРАНЗИТ заштићених врста дивље флоре и фауне  
 
Уколико заштићене врсте транзитирају кроз територију Републике Србије, није 
потребна дозвола Министарства заштите животне средине, већ се проверава 
валидност одговарајућег документа државе извоза или поновног извоза (за 
врсте са CITES Додатака, проверава се извозна CITES дозвола или потврда о 
поновном извозу). Гранични ветеринарски и фитосанитарни инспектори 
проверавају да ли пратећа документација одговара примерцима у пошиљци. 
  
Уколико пошиљку не прати одговарајућа документација, пошиљка се  зауставља 
и о томе се обавештава надлежни управни орган за CITES и инспектори 
министарства надлежног за послове заштите природе, који предузимају 
одговарајуће мере у складу са одредбама Правилника о прекограничном 
промету заштићеним врстама, Законом о заштити природе и Кривичним 
Закоником.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНТАКТИ  
 

(Службене телефоне можете контактирати и ван радног времена) 
 
 
МИНИСТАРСТВО  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНИРАЊА  (Надлежни управни орган за CITES у Републици Србији) 
 
ГРУПА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ CITES КОНВЕНЦИЈЕ  
011-3121-624  
cites@ekoplan.gov.rs 
 
Руководилац групе за спровођење CITES конвенције  
Павле Јовановћ 
064-8166-357 
cites@ekoplan.gov.rs  
 
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
011 – 2287-691  
inspekcija@ekoplan.gov.rs  
 
Начелник одељења за заштиту животне средине у области заштите и 
коришћења природних добара и ресурса и заштите земљишта  
Јасмина Јовић  (Београд) 
064-8166-246 
jasmina.jovic@ekoplan.gov.rs 
 
Шеф одсека у области заштите и коришћења природних добара  
Татјана Бабић  (Београд) 
064-8166-298 
tatjana.babic@ekoplan.gov.rs 
 
Републички инспектори за заштиту животне средине 
Оливера Марковић (Београд)   
064-8166-413 
olivera.markovic@ekoplan.gov.rs 
 
Милка Стојановић (Севернобанатски округ) 
064-8166-253 
milka.stojanovic@ekoplan.gov.rs 
 
Драган Ненадовић  (Мачвански округ) 
064-8166-282 
dragan.nenadovic@ekoplan.gov.rs 
 
Љубомир Малезановић (Браничевски округ)  
064-8166-245 
ljubomir.malezanovic@ekoplan.gov.rs 
 
Зорица Саковић (Рашки округ)  
064-8166-297 
zorica.sakovic@ekoplan.gov.rs 
 



Лела Перјанчић (Расински округ)  
064-8166-308 
lela.perjancic@ekoplan.gov.rs 
 
Велибор Герзић (Златиборски округ)  
064-8166-291 
velibor.gerzic@ekoplan.gov.rs 
 
Драгана Шелмић (Нишавски округ)  
064-8166-247 
dragana.selmic@ekoplan.gov.rs 
 
Милан Штетић (Пиротски округ)  
064-8166-286 
milan.stetic@ekoplan.gov.rs 
 
Надица Стојменовић (Пчињски округ) 
064-8166-311 
nadica.stojmenovic@ekoplan.gov.rs 
 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ  (Београд) 
011-209 38 01  
 
Стручњак за птице - 011-2093888  
Горан Секулић (goran.sekulic@zzps.rs)  
 
Стручњак за гмизавце и водоземце - 011-2093821  
Растко Ајтић (rastko.ajtic@zzps.rs)  
 
Стручњак за сисаре - 011-2093829  
Влада Бједов (vladan.bjedov@zzps.rs)  
 
Стручњак за биљке - 011-2093810  
Предраг Лазаревић (predrag.lazarevic@zzps.rs)  
 
 
 
 
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ (Нови Сад) 
021-489 63 01  
 
Стручњак за птице - 021–4896 306  
Никола Стојнић (nikola.stojnic@pzzp.rs)  
Марко Tуцаков (marko.tucakov@pzzp.rs)  
 
Стручњак за гмизавце и водоземце  - 021-4896 330  
Добретић Владимир (vladimir.dobretic@pzzp.rs)  
 
Стручњак за сисаре – 021- 4896 338  
Јадранка Делић (jadranka.delic@pzzp.rs)  
 
Стручњак за биљке - 021- 4896 343  
Ранко Перић (ranko.peric@pzzp.rs) 
 



 

NAREDBA 

O ODREĐIVANJU GRANIČNIH PRELAZA PREKO 
KOJIH ĆE SE UVOZITI, PROVOZITI I IZVOZITI 

POŠILJKE BILJA, BILJNIH PROIZVODA I 
PROPISANIH OBJEKATA 

("Sl. glasnik RS", br. 107/2009) 

1. Pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata mogu se uvoziti, provoziti i izvoziti 
samo preko sledećih graničnih prelaza, i to:  

1) prevoznim sredstvima železničkog saobraćaja: Vršac, Dimitrovgrad, 
Subotica, Ristovac, Šid, Kikinda, Prijepolje i Brasina;  

2) prevoznim sredstvima drumskog saobraćaja: Vatin, Gradina, Horgoš, 
Preševo, Mali Zvornik - Novi most, Sremska Rača, Kotroman, Batrovci, 
Bogojevo i Gostun;  

3) prevoznim sredstvima rečnog saobraćaja: Veliko Gradište i Bezdan;  

4) prevoznim sredstvima vazdušnog saobraćaja: Beograd.  

2. Poštanske pošiljke bilja i biljnih proizvoda mogu se uvoziti, provoziti i izvoziti samo 
preko sledećih graničnih prelaza: Beograd, Niš i Novi Sad.  

3. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o određivanju 
graničnih prelaza preko kojih će se izvoziti, uvoziti i provoziti pošiljke bilja ("Službeni 
glasnik RS", br. 86/04 i 15/06).  

4. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom 
glasniku Republike Srbije". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAREDBA 

O ODREĐIVANJU GRANIČNIH PRELAZA PREKO 
KOJIH ĆE SE VRŠITI UVOZ I TRANZIT POŠILJKI I 

PRATEĆIH PREDMETA KOJI PODLEŽU 
VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI 

("Sl. glasnik RS", br. 14/2011) 

1. Pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za 
životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla i pratećih predmeta koji podležu 
veterinarsko-sanitarnoj kontroli mogu da se uvoze i da se vrši njihov tranzit samo preko 
sledećih graničnih prelaza, i to:  

1) kad se prevoze sredstvima železničkog saobraćaja: Vršac, Dimitrovgrad, 
Subotica, Šid, Preševo (Ristovac) i Prijepolje;  

2) kad se prevoze sredstvima drumskog saobraćaja: Vatin, Gradina, Horgoš, 
Batrovci, Sremska Rača, Mali Zvornik (Novi most), Preševo i Gostun;  

3) kad se prevoze sredstvima rečnog saobraćaja: Veliko Gradište i Bezdan;  

4) kad se prevoze sredstvima vazdušnog saobraćaja: Beograd.  

2. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o određivanju 
graničnih prelaza preko kojih će se izvoziti, uvoziti i provoziti pošiljke životinja, proizvoda, 
sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje, oplođenih 
jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna 
bolest ("Službeni glasnik RS", br. 85/04 i 52/05).  

3. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom 
glasniku Republike Srbije".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


