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ЦАРИНАРНИЦАМА 

 

СВИМ 

 

 

ПРЕДМЕТ:  

 

Обавештење о начину прегледа пошиљака хране за животиње и 

компонената за припрему хране за животиње 

  

Дописом Управе царина број 148-II-353-06-5/2/2011, од 17.05.2011.године, обавештени 

сте о начину прегледа пошиљака хране за животиње и компонената за припрему хране 

за животиње, које нису животињског порекла. Како је у пракси примећено да постоје 

одређене нејасноће у вези са тим која инспекција је надлежна за контролу приликом 

увоза хране за животиње, у зависности од њеног састава, обавештавамо вас следеће. 

 

Храна за животиње и компоненете за припрему хране за животиње може се поделити, 

у зависности од састава, на храну и компоненте: 

 

1. животињског порекла  

2. мешовитог порекла (биљног и животињског) 

3. чисто биљног порекла  

4. и осталу храну за животиње и компоненте за припрему хране за животиње које 

не садрже сировине животињског порекла, а нису чисто биљног порекла. 

 

У складу са Законом о безебедности хране („Сл. гласник РС“, број 41/09), Законом о 

ветеринарству („Сл. гласник РС“, број 91/05, 30/10 и 93/12), Правилником о врстама 

пошиљки које подлежу ветеринасрко-санитарној контроли и начину обављања 

ветеринарско-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима („Сл. гласник 

РС“, број 56/10), као и Правилнком о саджини и изгледу обрасца, као и начину 

издавања заједничког ветеринарског улазног документа - ЗВУД („Сл. гласник РС“, број 

70/10), храна за животиње и компоненете за припрему хране за животиње које садрже 

сировине животињског порекла (тачке 1. и 2.) подлежу прегледу граничне 

ветеринарске инспекције на граничним прелазу и за исту се издаје ЗВУД, који се 

прилаже приликом увозног царињења ове врсте робе. 

У складу са Законом о безебедности хране и Законом о здрављу биља („Сл. гласник 

РС“, број 41/09), храна за животиње и компоненете за припрему хране за животиње 

које су чисто биљног порекла подлежу прегледу граничне фитосанитарне инспекције 

на граничном прелазу и за исту се издаје решење граничне фитосанитарне инспекције 



 

 

којим се одобрава увоз (тачка 3.), које се прилаже приликом увозног царињења ове 

врсте робе. 

Остала храна за животиње и компоненете за припрему хране за животиње које не 

садрже сировине животињског порекла а нису чисто биљног порекла, у складу са 

Законом о ветеринарству, подлежу прегледу ветеринарске инспекције у месту 

складиштења, а не на државној граници (тачка 4.). У месту скадиштења се издаје 

записник надлежног ветеринарског инспектора, који се прилаже приликом увозног 

царињења ова врсте робе. То могу бити производи који у себи садрже компоменете 

биљног порекла, минерале, витамине, аминокиселине и разне додатке исхрани 

(адитиве), с тим да не садрже сировине животињског порекла. 

 

Увозник ових пошиљки има обавезу да приликом пријаве исте на граничном прелазу, 

да писану изјаву да предметна пошиљка у свом саставу не садржи сировине 

животињског порекла, као ни производе животињског порекла, чиме се обавезује да ће 

ветеринарско санитарни преглед обавити на месту складиштења пошиљке, где ће 

ветеринарски инспектор по извршеном прегледу пошиљке издати Записник о дозволи 

промета и царињења. То значи да ове пошиљке до места складиштења не прати 

Заједнички ветеринарским улазни документом (ЗВУД), већ је прати оригинал 

међународне ветеринарске потврде.  

 

Храна за животиње и компоненте за припрему хране за животиње може бити роба 

различитог изгледа, састава, начина паковања и сл., али је важно напоменути да свака 

од њих подлеже прегледу једне од горе наведених инспекција. Како је за спровођење 

царинског поступка потребно утврдити у чијој надлежности је преглед конкретне робе, 

неопходно је одредити порекло ове врсте производа, чиме се утврђује и инспекцијска 

служба у чијој је надлежности преглед ове врсте робе, као и исправа коју је неопходно 

приложити приликом увозног царињења исте.  

 

У том смислу потребно је додатно обратити пажњу на изјаве увозника које се прилажу 

у царинском поступку (да роба у зависности од састава не подлеже прегледу одређене 

инспекције), како би се избегла могућност да ова врста робе буде увозно оцарињена 

само уз прилагање изјава увозника, а да није извршен преглед робе од стране једне од 

наведених инспекција. 

 

Такође, потребно је имати у виду да, уколико се гранична ветеринарска инспекција 

огласи ненадлежном за преглед одређене врсте хране за животиње, да је потребно 

утврдити да ли је иста у надлежности граничне фитосанитарне инспекције или у 

надлежности ветеринарске инспекције у месту складиштења и да у сваком случају 

храну за животиње и компоненете за припрему хране за животиње мора да прати или 

ЗВУД, који издаје гранична ветеринарска инспекција или решење граничне 

фитосанитарне инспекције којим се одобрава увоз или записник надлежног 

ветеринарског инспектора у месту складиштења. 
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