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На основу члана 120. став 5. Закона о ветеринарству („Службени гласник 

РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 – др. закон) и члана 12. став 2. Закона 

о безбедности хране („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19), као и 

члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допуни Правилника о врстама пошиљки које подлежу 

ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања 

ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки на граничним 

прелазима 

Члан 1. 

У Правилнику о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној 

контроли и начину обављања ветеринарскo-санитарног прегледа пошиљки 

на граничним прелазима („Службени гласник РСˮ , бр. 56/10 и 110/21), у 

члану 5. став 1. после тарифног броја: „1605ˮ  додају се запета и тарифни 

бројеви: „1702, 1704, 1806ˮ . 

Члан 2. 

У члану 18. став 2. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) оригинала сертификата који прати пошиљку уколико се врши повраћај 

комплетне пошиљке, односно оверене копије оригинала сертификата 

уколико се врши повраћај дела пошиљке, са којим је пошиљка извезена из 

Републике Србије, који је поништен од стране надлежног органа земље 

увознице;ˮ . 

Члан 3. 

У Прилогу 1 – Врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној 

контроли, у Глави 3: Рибе и љускари, мекушци и остали водени 

бескичмењаци, речи: 

„0308 

Водени бескичмењаци, осим љускара и 

мекушаца, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, 

сушени, сољени или у саламури; 

Све.ˮ  
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Димљени водени бескичмењаци, осим љускара и 

мекушаца, термички обрађени или необрађени 

пре или током процеса димљења; Прах, брашно и 

пелети од водених бескичмењака, осим љускара 

и мекушаца, погодни за људску исхрану 

замењују се речима: 

„0308 

Водени бескичмењаци, осим љускара и 

мекушаца, живи, свежи, расхлађени, 

смрзнути, сушени, сољени или у саламури; 

Димљени водени бескичмењаци, осим 

љускара и мекушаца, термички обрађени 

или необрађени пре или током процеса 

димљења 

Све. 

0309 

Прах, брашно и пелети од риба, љускара и 

осталих водених бескичмењака, погодни за 

људску исхрану 

Све.ˮ  

У Глави 95: Играчке, реквизити за друштвене игре и спорт; њихови делови и 

прибор, речи: 

„ЦТ 

(тарифна ознака) 
Опис 

Квалификација 

и објашњења 

Еx 9508 10 00 00 

Путујући 

циркуси и 

путујуће 

менажерије 

Само живе 

животиње. 

Еx 9508 90 00 

Остало: опрема 

за вашарске 

разоноде, 

путујућа 

позоришта 

Само живе 

животиње. ˮ  

замењују се речима: 

„ЦТ 

(тарифна ознака) 
Опис 

Квалификација 

и објашњења 

Еx 9508 10 00 00 

Путујући 

циркуси и 

путујуће 

менажерије 

Само живе 

животиње. 

Ex 9508 30 00 00 
Забаве за 

вашаре 

Само живе 

животиње. 



Ex 9508 40 00 00 
Путујућа 

позоришта 

Само живе 

животиње.ˮ  

Члан 4. 

У Прилогу 3 – Табела о учесталости физичких прегледа пошиљака 

одређених производа који подлежу ветеринарско-санитарном прегледу и 

контроли при увозу у Републику Србију, ради лабораторијске анализе, у 

колони Категорија производа, Категорија I, тачка 1. мења се и гласи: 

„1. Уситњено месо, МСМ, полупроизводи од месаˮ . 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ . 

Број 110-00-72/2022-09 

У Београду, 19. маја 2022. године 

Министар, 

Бранислав Недимовић, с.р. 


