Предмет: Уништења робе по решењу ветеринарско-санитарне инспекције
Веза:
Акт Управе царина 148-03-030-01-131/2012 од 13.06.2012. године
Актом Управе царина број 148-03-030-01-131/2012 од 13.06.2012. године, све
царинарнице су обавештене о начину и поступку уништења робе смештене у царинским
складиштима.
Имајући у виду прописе који важе у области ветеринарско-санитарног надзора и
који се, између осталог, примењују и на поступак уништења споредних производа
животињског порекла по решењу ветеринарско - санитарне инспекције, на основу
прибављеног мишљења Сектора за тарифске послове достављеног актом број 148-10030-01-27/3/2014 од 14.02.2014. године, обавештавамо вас о следећем:
У складу са члановима 147. и 151. Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр.
91/05, 30/10 и 93/12), у поступку ветеринарско-санитарног надзора, ветеринарски
инспектор овлашћен је да, у случају здравствене неисправности пошиљке животиња,
производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње и
споредних производа животињског порекла, решењем забрани њен увоз, извоз или
провоз и наложи одговарајућу меру враћања или уништења робе (појашњено актом
Управе царина148-11-483-21-4/2/2013 од 24.10.2013. године) .
У конкретном случају, уништење споредних производа животињског порекла
прописано је члановима 117.-119. Закона о ветеринарству и ближе одређено
Правилником о начину и поступку пријављивања пошиљке за преглед, поступку и
мерама за поступање са пошиљком којој је забрањен увоз („Сл. гласник РС“, бр. 9/12) и
Правилником о начину разврставања и поступања са споредним производима
животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за
сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину
спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и
јаме гробнице („Сл. гласник РС“, бр. 31/11 и 97/13).
Овим Правилницима прописано је да се уништавање врши под надзором
ветеринарског инспектора, који ће одредити за то одобрени најближи објекат, у коме су
обезбеђени услови заштите здравља животиња, јавног здравља и животне средине.
Посебно напомињемо да је чланом 4. тачка 5) Закона о управљању отпадом ("Сл.
гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) прописано да се одредбе овог закона не
примењују на отпад животињског порекла (лешеви животињског порекла и њихови
делови и саставни делови животињског тела који нису намењени или безбедни за
исхрану људи, као и конфискат) из објеката за узгој, држање, клање животиња, као и из
објеката за производњу, складиштење и промет производа животињског порекла,
фекалне материје са фарми и друге природне, неопасне супстанце које се користе у
пољопривреди.
Сходно наведеном, допис Управе царина број 148-03-030-01-131/2012 од 13.06.2012.
године се не може применити на уништење предметне робе, имајући у виду да је
поменутим актом прописано поступање са робом која представља отпад са становишта
Закона о управљању отпадом.
Имајући у виду све наведено, још једном подсећамо да су царински службеници
дужни да поступе по Решењу овлашћеног ветеринарског инспектора којим се
налаже мера забране увоза или мера уништења споредних производа животињског
порекла.
Такође, и у случајевима уништавања неисправне и небезбедне робе на основу
решења осталих инспекцијских органа, начин и место уништавања одређује надлежни
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инспектор и царински орган је дужан да поступа у складу са решењем надлежне
инспекције.
О напред наведеном се обавештавате ради правилног и једнообразног поступања.
(Акт Управе царина број 148-03-030-01-27/4/2014 од 03.03.2014. године)
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