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ЈГ 

  

ЦАРИНАРНИЦАМА 

 

СВИМ 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Поцедура прегледа пошиљака које подлежу прегледу ветеринарске 

иснспекције, а које иду из трећих земаља за Аутономну покрајину 

Косово и Метохија и обратно 

 

Дописом бр. 335-00-441/2013-05, од 29.05.2013.год i 335-00-441/2013-05 oд 

02.07.2013.год. Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа 

за ветерину, обавестило је Управу царина Србије о закључцима дијалога од 

02.12.2011.год. и договора од 17.01.2013.год. постигнутих у Бриселу са 

представницима ЕУ "DG SANCО" и Приштинске делегације, а у вези регулисања 

промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија (у даљем тексту: 

АПКМ) која подлеже прегледу ветеринарске инспекције. 

У вези са напред наведеним дописима обавештавамо вас следеће:  

1. Роба страног порекла упућена на територију АПКМ, која пристиже на 

граничне прелазе Р.Србије ван АПКМ, може да улази на територију Р.Србије ван 

АПКМ, само преко граничних прелаза на којима је организована гранична 

ветеринарска служба (Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих ће се 

вршити увоз и транзит пошиљака и пратећих предмета које подлежу ветеринарско 

санитарној контроли, "Службени гласник РС" бр.14/2011). Након обављања 

контрола из надлежности граничне ветеринарске инспекције договорених на 

напред наведеним састанцима, иста ће издати ЗВУД којим се одобрава провоз 

преко територије Р.Србије, у складу са Правилником о садржини и изгледу 

обрасца, као и начину издавања Заједничког Ветеринарског Улазног Документа (о 

начину попуњавања и издавања ЗВУД сте обавештени дописом ове управе бр. 148-

03-030-01-93/2/2011 од 25.03.2011.год.). Предметне пошиљке, након обављања 

контрола из надлежности граничне ветеринарске инспекције морају бити упућене 

само на заједничке тачке прелаза Мердаре и Јариње, преко којих могу иступити са 

територије Р.Србије ван АПКМ. 

  Уколико привремене институције Приштине утврде неисправност робе, 

пошиљка се може или уништити на територији АПКМ, или вратити у земљу 

отпреме/извоза. Уколико се пошиљка враћа у земљу отпреме/извоза (треће земље 



или ЕУ) преко територије Р. Србије ван АПКМ, за исту је потребна сагласност 

надлежног органа Р.Србије Министарствo пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Управа за ветерину. 

2. Приликом упућивања робе са територије АПКМ у треће земље, исте могу 

да улазе на територију Р.Србије ван АПКМ, само преко заједничких тачака 

прелаза Мердаре и Јариње. Након обављања контрола из надлежности 

ветеринарске инспекције, договорених на напред наведеним састанцима, иста ће 

издати Записник. Записник се издаје у три примерка, при чему један примерак 

прати пошиљку, један примерак странка предаје царинском органу и последњи 

примерак остаје у документацији ветеринарско-санитарне инспекције. Предметне 

пошиљке морају да буду упућене само на граничне прелазе Р. Србије ван АПКМ 

на којима је организована гранична ветеринарска служба (Наредба о одређивању 

граничних прелаза преко којих ће се вршити увоз и транзит пошиљака и пратећих 

предмета које подлежу ветеринарско санитарној контроли, "Службени гласник 

РС" бр.14/2011). 

Уколико надлежни органи трећих земаља одбију увоз пошиљке упућене са 

територије АПКМ, или исте не униште на територији својих земаља, пошиљка се 

мора вратити на територију АПКМ, при чему иста може да транзитира преко 

територије Р.Србије ван АПКМ само уз сагласност надлежних органа Р.Србије и 

може да иступи са царинског подручја Р.Србије само преко заједничких тачака 

прелаза Мердаре и Јариње.  

3. Царински службеници на граничним прелазима на којима је организована 

гранична ветеринарска служба ће једном недељно вршити проверу транзитних 

докумената пошиљака која су са датих ГП упућена на територију АПКМ, у циљу 

провере да ли су исте иступила са територије Р. Србије ван АПКМ. Такође, 

царински службеници на заједничким тачакама прелаза Мердаре и Јариње, ће 

једном недељно вршити провера транзитних докумената пошиљака која су са 

истих упућена у треће земље, у циљу провере да ли су пошиљке иступиле са 

територије Р.Србије ван АПКМ. Уколико се утврди да постоје пошиљке за које 

непостоје докази да су у прописаном року иступиле из царинског подручја 

Р.Србије неопходно је сачинити извештај и исти доставити Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управи за ветерину, Омладинских 

бригада бр.1,11070 Н.Београд.   
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