
              Некомерцијално кретање кућних љубимаца 

 

 

     У „Сл. гласнику РС“, број 60 од 06.06.2014. године објављен је Правилник о 

изменама и допунама Правилника о условима за некомерцијално кретање кућних 

љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и 

садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке, који ступа на снагу дана 

14.06.2014. године.. С тим у вези указујемо на следеће: 

    Некомерцијално кретање кућних љубимаца је свако премештање кућних 

љубимаца који нису намењени за продају или други вид преноса трећим 

лицима, а које подразумева премештање кућних љубимаца, односно њихово 

уношење или поновно изношење, транзит, изношење или поновно уношење на 

подручје Републике Србије, у пратњи власника или другог одговорног лица које је 

овлашћено од стране власника. 

    Кућни љубимци су животињске врсте из члана 2. Правилника о условима за 

некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и 

транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке 

(„Сл. гласник РС“, 11/11 и 60/14) које за време некомерцијалног кретања прати 

њихов власник или друга одговорна особа, овлашћена од власника. 

    Пасош је идентификациони документ кућног љубимца који садржи податке о 

власнику или држаоцу животиње, име животиње, њен датум рођења, расу, пол, 

микрочип, вакцинације, дијагностичка испитивања и остале податке о животињи у 

складу са прописом којим се уређује начин обележавања и регистрације одређених 

кућних љубимаца и којим се омогућује контрола порекла и здравственог стања 

кућног љубимца. 

    Уверење (сертификат) је међународна ветеринарска потврда, која се може 

издавати у писаној или електронској форми, а којом се потврђује здравствени 

статус земље, здравствено стање кућних љубимаца и остали ветеринарско 

санитарни услови који морају бити испуњени ради омогућавања кретања кућних 

љубимаца у међународном промету. 

    Одредбама члана 4.-8. Правилника о условима за некомерцијално кретање 

кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и 

садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке („Сл. гласник РС“, 11/11 и 

60/14) прописани су услови под којима се врши некомерцијално кретање 

кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит. 

    Такође, у члану 8. Правилника о изменама и допунама Правилника о условима за 

некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и 

транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке 

(„Сл. гласник РС“, 60/14) наведено је да се Прилози  1-5, који су одштампани уз 

Правилник о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није 

потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења 

(сертификата) за те пошиљке („Сл. гласник РС“, 11/11) и чине његов саставни део, 

замењују новим Прилозима 1-5,  који су одштампани  уз Правилник о изменама и 

допунама Правилника о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за 

које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца 



уверења (сертификата) за те пошиљке („Сл. гласник РС“, 60/14) и чине његов 

саставни део. 

 

           Спровођење одговарајућег царинског поступка, када је реч о некомерцијалном 

кретању кућних љубимаца, царинарнице ће и даље вршити на начин како је и 

објашњено у ранијим актима ове Управе који се односе на предметну материју (пре 

свега, акти 148-03-030-01-70/2011 од 07.03.2011. године, 148-03-030-01-70/2/2011 од 

06.04.2011. године и 148-03-030-01-157/2012  од 08.11.2012. године-у одељку 

Некомерцијално кретање кућних љубимаца преко државне границе, стр.8.), имајући 

при том у виду и све наводе из овог акта. 

   

            Предње вам достављамо ради упознавања и једнообразне примене. 

 

            ( акт УЦ 148-03-030-01-252/2014 од 11.06.2014. године) 

 

          

          

 


