
Документи потребни за дозволе за 
извоз/увоз дивљих биљних и 
животињских врста које су код нас 
заштићене према уредби о стављању под 
контролу коришћења и промета дивље 
флоре, фауне и гљива

Дозволе за извоз/увоз дивљих биљних и животињских врста које су код нас заштићене 
према Уредби о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне 
("Службени гласник РС" број 31/05, 45/05 исправка, 22/07 и 38/08): 
 
Документи неопходни за издавање извозне дозволе: 

• 1. Захтев за извоз (са наведеним граничним прелазом)  
• 2. Дозвола за сакупљање заштићених врста из природе (издаје Министарство)  
• 3. Уговор са инопартнером (или фактура о плаћеној роби)  
• 4. Признаница о плаћеној административној такси од 2.620,00 динара (по тарифном 

броју 189) 
жиро рачун 840-742221843-57 
позив на број 97-50-016.  

• 5. Уколико се извози роба пореклом из Црне Горе потребно је приложити јединствене 
царинске исправе и доказ о пореклу робе  

Документи неопходни за издавање увозне дозволе  

• 1. Захтев за увоз (са наведеним граничним прелазом)  
• 2. Уговор са инопартнером (или фактура о плаћеној роби)  
• 3. Признаница о плаћеној административној такси од 2.620,00 динара (жиро рачун 

исти као и за извоз)  
• 4. Уколико земља из које се увози биљна/животињска врста издаје дозволе за извоз 

потребно је доставити копију те извозне дозволе  

Дозволе за сакупљање дивљих биљних и животињских врста. Потребно је поднети пријаву 
на Конкурс за издавање дозвола за сакупљање, коришћење и промет дивље флоре, фауне и 
гљива у 2009 години ("Службени гласник РС" број 13/09). . 

Накнада за сакупљање се плаћа на жиро рачун 840-714126843-11 позив на број 97 + 
контролни број општине из које се уплаћује. 

Ценовник накнада можете преузети овде. 
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Email: Info & Webmaster 

Документи потребни за дозволе за 



извоз/увоз дивљих биљних и 
животињских врста које су код нас 
заштићене према уредби о стављању под 
контролу коришћења и промета дивље 
флоре, фауне и гљива

Дозволе за извоз/увоз дивљих биљних и животињских врста које су код нас заштићене 
према Уредби о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне 
("Службени гласник РС" број 31/05, 45/05 исправка, 22/07 и 38/08): 
 
Документи неопходни за издавање извозне дозволе: 

• 1. Захтев за извоз (са наведеним граничним прелазом)  
• 2. Дозвола за сакупљање заштићених врста из природе (издаје Министарство)  
• 3. Уговор са инопартнером (или фактура о плаћеној роби)  
• 4. Признаница о плаћеној административној такси од 2.620,00 динара (по тарифном 

броју 189) 
жиро рачун 840-742221843-57 
позив на број 97-50-016.  

• 5. Уколико се извози роба пореклом из Црне Горе потребно је приложити јединствене 
царинске исправе и доказ о пореклу робе  

Документи неопходни за издавање увозне дозволе  

• 1. Захтев за увоз (са наведеним граничним прелазом)  
• 2. Уговор са инопартнером (или фактура о плаћеној роби)  
• 3. Признаница о плаћеној административној такси од 2.620,00 динара (жиро рачун 

исти као и за извоз)  
• 4. Уколико земља из које се увози биљна/животињска врста издаје дозволе за извоз 

потребно је доставити копију те извозне дозволе  

Дозволе за сакупљање дивљих биљних и животињских врста. Потребно је поднети пријаву 
на Конкурс за издавање дозвола за сакупљање, коришћење и промет дивље флоре, фауне и 
гљива у 2009 години ("Службени гласник РС" број 13/09). . 

Накнада за сакупљање се плаћа на жиро рачун 840-714126843-11 позив на број 97 + 
контролни број општине из које се уплаћује. 

Ценовник накнада можете преузети овде. 

Назад Претходна 
© 2008. Министарство животне средине и просторног планирања. Мапа сајта 

Немањина 11, 11000 Београд 
Тел: 011/36-17-717, Факс: 36-17-722 
Email: Info & Webmaster 
 



 
 
 
 

На основу члана 94. став 4. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8) и 9) Закона о заштити природе 
(„Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 28. став 5. Закона о заштити животне средине 
( „Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09 ),  

Министар животне средине и просторног планирања доноси  
 

 
ПРАВИЛНИК 

 О ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПРОМЕТУ И ТРГОВИНИ ЗАШТИЋЕНИМ ВРСТАМА 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником прописују се: услови под којима се обавља увоз, извоз, унос, 
износ или транзит, трговина и узгој угрожених и заштићених  биљних и животињских 
дивљих врста (у даљем тексту: заштићене врсте), њихових делова и деривата; издавање 
дозвола и других аката (потврде, сертификати, мишљења); документација која се подноси 
уз захтев за издавање дозвола, садржина и изглед дозволе; спискови врста, њихових делова 
и деривата који подлежу издавању дозвола, односно других аката; врсте, њихови делови и 
деривати чији је увоз односно извоз забрањен, ограничен или обустављен; изузеци од 
издавања дозволе; начин обележавања животиња или пошиљки; начин спровођења надзора 
и вођења евиденције и израда извештаја.  

 
Члан 2. 

 
Изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:  
1) датум стицања је датум када је примерак узет из природе, рођен у заточеништву 

или вештачки размножен, или уколико такав датум не може бити доказан, следећи датум 
којим се доказује прво поседовање примерака;  

2) део је сваки део животиње, биљке или гљиве, независно од тога да ли је у 
свежем, сировом, осушеном или прерађеном стању;  

3) дериват је сваки прерађени део животиње, биљке, гљиве или телесна течност. 
Деривати већином нису препознатљиви део примерка од којег потичу;  

4) држава порекла је држава у којој је примерак узет из природе, рођен и узгојен у 
заточеништву или вештачки размножен;  

5) друга генерација потомака (F2) и следеће генерације потомака (F3, F4, итд.) су 
примерци настали под контролисаним условима од родитеља који су такође рођени под 
контролисаним условима; 

6) Конвенција је Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље 
фауне и флоре (у даљем тексу: Конвенција) која је потврђена Законом о потврђивању 
Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре („Службени 
лист СРЈ - Међународни уговори”, број 11/01);  



 

7) контролисани услови  обухватају условe под којима се производе одређене врсте 
животиња и биљака у средини у којој је спречен неконтролисани улазак и излазак 
животиња, јаја, заметака и полена, као и вештачки простор за животиње, одвоз отпада, 
здравствену негу, заштиту од предатора, вештачко снабдевање храном и друго;  

8) матични фонд су све јединке заштићених врста флоре и фауне које се користе за 
размножавање;  

9) Министарство је Министарство животне средине и просторног планирања, као 
орган државне управе надлежан за послове заштите природе који обавља дужности 
надлежног управног органа у складу са чланом 9. Конвенције;  

10) надлежни управни орган је орган државне управе надлежан за спровођење 
Конвенције у појединој држави чланици у складу са чланом 9. Конвенције;  

11) некомерцијалне сврхе су све активности у којима примарни циљ није економска 
корист или добит, и то: искључиво лична употреба, научна истраживања, едукација, 
биомедицинска истраживања и програми размножавања у заточеништву са циљем 
очувања врста;  

12) нуђење на продају је нуђење на продају и свака друга радња која се оправдано 
може тиме сматрати, укључујући оглашавање или давање повода за оглашавањем продаје 
и позив на понуду;  

13) комерцијалне сврхе су све сврхе којима је циљ остваривање економске или било 
које друге користи, укључујући и све оне активности за које није могуће доказати 
некомерцијалну сврху, укључујући продају, куповину, подношење понуде за куповину, 
стицање у комерцијалне сврхе, излагање јавности ради стицања добити, коришћење у 
сврху стицања добити, држање ради продаје, нуђење на продају, превоз ради продаје, 
најам и размену примерака; 

14) личне или кућне ствари су мртви примерци, њихови делови и деривати који 
припадају физичком лицу и чине део његових уобичајених добара и имовине или су томе 
намењени;  

15) обавештење о увозу је пријава граничној царинској служби од стране увозника, 
његовог овлашћеног заступника, односно представника у тренутку и на месту уношења 
одређених примерака у Републику Србију;  

16) обрађени примерци стечени пре више од 50 година подразумевају примерке који 
су знатно промењени у односу на своје природно сирово стање или обрађени у накит, 
украсе, уметничке предмете, предмете за практичну употребу или музичке инструменте 
пре 1. јуна 1947. године и за које је Министарству пружен одговарајући доказ да су 
стечени у таквом стању; такви ће се примерци сматрати обрађенима само ако се налазе у 
једној од претходно наведених категорија и ако им није потребно даље резбарење, 
обликовање и израда како би постигли своју сврху;  

17) овлашћена научна и стручна организација је научна или стручна установа 
одређена у складу са чланом 9. Конвенције;  

18) одредиште је место које је намењено држању примерака по уношењу у 
Републику Србију, у случају живих примерака, то је прво место где ће се примерци држати 
након одређеног периода карантина или неког другог задржавања у сврху санитарних 
провера и контроле;  

19) поновни извоз из Републике Србије је извоз из Републике Србије свих примерака 
који су претходно унесени;  
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20) потврда за примерак је документ који се издаје за радње из члана 23. овог 
правилника за живе кичмењаке. За сваки примерак издаје се посебна потврда, а важи само 
на територији Републике Србије;  

21) потврда за трговину је документ који се издаје за радње из члана 23. овог 
правилника, важи само на територији Републике Србије, а користи се за једну или више 
трансакција;  

22) поновни увоз у Републику Србију је уношење у Републику Србију било којег 
примерка који је претходно био извезен или поновно извезен;  

23) прва генерација потомака (F1) су примерци добијени под контролисаним 
условима од родитеља од којих је барем један зачет у природи или узет из природе;  

24) предконвенцијски примерак подразумева примерак стечен пре него што је 
одређена врста уврштена у Додатке Конвенције,  

25) прекогранични промет је износ, унос, извоз или увоз и уношење из мора, 
заштићених врста, њихових делова и деривата;  

26) примерак је свака животиња, биљка или гљива, без обзира да ли је жива или 
мртва, која припада заштићеним врстама датим у Прилогу I, Прилогу II, Прилогу III, 
Прилогу IV, Прилогу V, Прилогу VI, Прилогу VII, Прилогу VIII и Прилогу IX, који су 
одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део, сваки њен део или прерађевина, 
без обзира да ли чини састојак друге робе, и сва друга роба за коју је из пропратне исправе, 
паковања, ознаке, етикете или осталих докумената видљиво да представља животињу, 
биљку или гљиву која припада тим врстама, или да садржи делове или деривате животиња, 
биљака или гљива које припадају тим врстама, осим ако такви делови или деривати нису 
изричито изузети од примене одредаба овог правилника.  

Примерком се сматра и примерак заштићене врсте дате у прилозима из става 1. ове 
тачке,  ако представља животињу или биљку или је део или дериват животиње или биљке 
чији барем један родитељ припада наведеној врсти. У случајевима када родитељи такве 
животиње или биљке припадају врстама наведеним у различитим прилозима, или врстама 
од којих је само једна наведена, примењују се одредбе рестриктивнијег прилога. У случају 
примерака биљака хибрида, ако је један од родитеља припадник заштићене врсте дате у 
Прилогу I, примењују се одредбе рестриктивнијег прилога само у случају да у том прилогу 
уз ту врсту стоји напомена у том смислу;  

27) провере у тренутку увоза, извоза, поновног извоза и транзита су провере 
дозвола, потврда и пријава предвиђених овим правилником и посебним прописима, 
преглед примерака, као и узимање узорака ради анализе или детаљнијих провера;  

28) транзит је превоз примерака између две локације изван Републике Србије 
преко територије Републике Србије, током којег евентуални прекид кретања настаје само 
због поступака који се захтевају овим обликом промета;  

29) трговина је продаја и куповина, стицање у комерцијалне сврхе, излагање 
јавности ради стицања добити, коришћење у сврху стицања добити, држање ради продаје, 
нуђење на продају или превоз ради продаје, најам и размена заштићених врста;  

30) уношење из мора је уношење у Републику Србију било којег примерка који је 
узет у морском окружењу и уноси се директно из морског окружења које није у 
надлежности ни једне државе, укључујући ваздушни простор изнад мора, морско дно и 
подземље испод мора.  

31) путујуће изложбе су путујуће збирке, менажерије или изложбе биљака, које се 
комерцијално излажу пред публиком;  
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II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА 
 

 1.Увоз 
 

Члан 3. 
 
Примерци заштићених врста из Прилога I, могу се унети у Републику Србију после 

стављања на увид увозне дозволе коју је издало Министарство и окончања поступка у 
граничној царинској испостави на месту уношења.  

Увозна дозвола из става 1. овог члана може се издати ако су испуњени следећи 
услови:  

1) да је подносилац захтева доставио документацију којом се доказује да су 
примерци набављени у складу са законским прописима о заштити одређених врста у 
држави извоза или поновног извоза. У случају увоза примерака врста из Прилога I који су 
дати у Додацима I, II, или III Конвенције, подносилац захтева прилаже извозну дозволу 
или потврду о поновном извозу коју је у складу са Конвенцијом издао надлежни орган 
државе извоза или државе поновног извоза, или њихову копију;  

2) да је Министарству пружен одговарајући доказ да се примерци неће 
употребљавати у комерцијалне сврхе;  

3) да је овлашћена научна и стручна организација на основу доступних података и 
документације утврдила:  

(1) да уношење у Републику Србију нема штетан утицај на статус очувања тих 
врста или на величину територије коју заузимају одговарајуће популације тих врста;  

(2) да је уношење у Републику Србију потребно за:  
а) напредак науке и спровођење нужних биомедицинских истраживања, ако се 

докаже да су те врсте једине одговарајуће за наведене сврхе и да не постоје други 
примерци узгојени у заточеништву или вештачки размножени или  

б) узгој или размножавање у сврху очувања врста или  
в) истраживање и образовање у сврху очувања врста или  
г) друге потребе које нису штетне за опстанак врста;  
(3) да је смештај намењен живом примерку у одредишту одговарајуће опремљен за 

његово примерено држање и негу;  
4) да је Министарство на основу мишљења овлашћене научне и стручне 

организације утврдило да нема никаквих других фактора који се односе на очување врста, 
а који би били противни издавању увозне дозволе;  

5) да је Министарству пружен одговарајући доказ да ће сваки живи примерак бити 
отпремљен на начин који на најмању могућу меру смањује ризик повреде, нарушавања 
здравља или окрутног поступања.  
 

Члан 4. 
 

Примерци заштићених врста  из Прилога II, могу се унети у Републику Србију 
после стављања на увид увозне дозволе коју је издало Министарство и окончања поступка 
у граничној царинској испостави на месту уношења. 

Увозна дозвола из става 1. овог члана може се издати ако су испуњени следећи 
услови:  
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1) да је подносилац захтева доставио документацију којом се доказује да су 
примерци набављени у складу са законским прописима о заштити одређених врста у 
држави извоза или поновног извоза. У случају увоза примерака врста из Прилога II који су 
дати у Додацима Конвенције, подносилац захтева прилаже извозну дозволу или потврду о 
поновном извозу коју је у складу сa Конвенцијом издао надлежни орган државе извоза или 
државе поновног извоза или њихову копију;  

2) да је подносилац захтева дао на увид документа којима се доказује да је смештај 
за живе примерке у одредишту одговарајуће опремљен за њихово примерено држање и 
негу;  

3) да је подносилац захтева пружио задовољавајући доказ да ће сваки живи 
примерак бити отпремљен на начин који на најмању могућу меру смањује ризик повреде, 
нарушавања здравља или окрутног поступања;  

4) да је овлашћена научна и стручна организација, на основу доступних података и 
документације, утврдила да уношење у Републику Србију нема штетан утицај на статус 
очувања врсте или на величину територије коју заузима одговарајућа популација те врсте 
узимајући у обзир садашњи или предвиђени ниво трговине;  

5) да је Министарство на основу мишљења овлашћене научне и стручне 
организације утврдило да нема никаквих других фактора који се односе на очување врста, 
а који су противни условима издавања увозне дозволе.  
 

Члан 5. 
 

Примерци заштићених врста  из Прилога III, могу се унети у Републику Србију 
после стављања на увид испуњеног обрасца обавештења о увозу из Прилога XI, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, мишљења овлашћене научне и 
стручне организације и окончања поступка у граничној царинској испостави на месту 
уношења, и:  

1) извозне дозволе коју је у складу са Конвенцијом издао надлежни орган државе 
извоза ако се ради о увозу из државе која је назначена уз име те врсте у Прилогу III или  

2) извозне дозволе, потврде о поновном извозу или потврде о пореклу коју је у 
складу са Конвенцијом издао надлежни орган државе извоза или државе поновног извоза 
ако се ради о увозу из свих других земаља, осим оне чије име стоји у напоменама уз име 
врсте у Прилогу III.  

Овлашћена научна и стручна организација даје мишљење из става 1. овог члана, да:  
(1) уношење у Републику Србију нема штетан утицај на статус очувања врсте или 

на величину територије коју заузима одговарајућа популација те врсте у држави порекла, 
узимајући у обзир садашњи или предвиђен ниво трговине;  

(2) не постоји опасност по аутохтоне врсте, уколико дође до случајног или 
намерног бега примерака у слободну природу Републике Србије;  

(3) је смештај намењен живим примерцима у одредишту одговарајуће опремљен за 
њихово примерено држање и негу. 
 

Члан 6. 
 

Примерци заштићених врста датих из Прилога IV, као и примерци заштићених 
врста из Прилога VII и VIII, који се не налазе и у Прилозима I, II и III, могу се унети у 
Републику Србију после стављања на увид испуњеног обрасца обавештења о увозу из 
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Прилога XI овог правилника, мишљења овлашћене научне и стручне организације и 
окончања поступка у граничној царинској испостави на месту уношења.  

Овлашћена научна и стручна организација даје мишљење из става 1. овог члана, да:  
(1) уношење у Републику Србију нема штетан утицај на статус очувања врсте или 

на величину територије коју заузима одговарајућа популација те врсте у држави порекла, 
узимајући у обзир садашњи или предвиђен ниво трговине;  

(2) не постоји опасност по аутохтоне врсте, уколико дође до случајног или 
намерног бега примерака у слободну природу Републике Србије;  

(3) је смештај намењен живим примерцима у одредишту одговарајуће опремљен за 
њихово примерено држање и негу. 

 
Члан 7. 

 
Услови за издавање увозне дозволе из члана 3. став 2. тач. 2) и 3) и члана 4. став 2. 

тач. 1) до 5) овог правилника не односе се на примерке за које подносилац захтева стави на 
увид документован доказ:  

1) да су они претходно законито унети у Републику Србију или стечени у њој и да 
се без обзира да ли су измењени или не, поновно уносе у Републику Србију, или  

2) да представљају обрађене примерке који су стечени пре више од 50 година.  
 

2. Извоз и поновни извоз 
 

Члан 8. 
 

Примерци заштићених врста из Прилога I и  VII овог правилника могу се извозити 
и поновно извозити из Републике Србије после стављања на увид извозне дозволе или 
потврде о поновном извозу коју је издало Министарство и окончања поступка у граничној 
царинској испостави на месту изношења.  

Извозна дозвола из става 1. овог члана за примерке врста из Прилога I и VII може се 
издати ако су испуњени следећи услови:  

1) да је подносилац захтева предао документован доказ о томе:  
(1) да су примерци набављени у Републици Србији у складу са важећим законима 

који уређују њихово узимање из природе,  
(2) да су примерци набављени у Републици Србији у складу са Конвенцијом, 
(3) да је издата увозна дозвола у случају извоза примерака врста из Додатка I 

Конвенције у неку од држава страна Конвенције, 
(4) да се примерци неће користити у комерцијалне сврхе, изузев примерака у складу 

са чланом 31. овог правилника, 
(5) да ће сваки живи примерак бити отпремљен на начин који на најмању могућу 

меру смањује ризик од повреде, нарушавања здравља или окрутног поступања; 
2) да је овлашћена научна и стручна организација, на основу доступних података, у 

писаном облику утврдила да хватање или сакупљање примерака из природе, или њихов 
извоз, неће имати штетан утицај на статус очувања тих врста или на величину територије 
коју заузима одговарајућа популација тих врста; 

3) да је Министарство, на основу мишљења овлашћене научне и стручне 
организације, утврдило да не постоје  други фактори који се односе на очување врста, а 
који спречавају издавање извозне дозволе.  
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Потврда о поновном извозу може се издати ако су испуњени услови из става 2. 
тачка 1) подтач. (3), (4) и (5) и тачка 3) овог члана и ако подносилац захтева достави 
документован доказ да су примерци:  

1) унети у Републику Србију у складу са овим правилником;  
2) уведени у међународну трговину у складу са Конвенцијом, ако су унети у 

Републику Србију пре 28. маја 2002. године;  
3) законито унети у Републику Србију пре почетка примене овог правилника и 

Конвенције у Републици Србији.  
 

Члан 9. 
 

Примерци врста  из  Прилога II,  III и  VIII овог правилника могу се извозити и 
поновно извозити из Републике Србије после стављања на увид извозне дозволе или 
потврде о поновном извозу коју је издало Министарство и окончања поступка у граничној 
царинској испостави на месту изношења.  

Извозна дозвола из става 1. овог члана може се издати ако су испуњени услови из 
члана 8. став 2. тачка 1) подтач. (1), (2) и (5) и  тач. 2) и 3) овог правилника.   

Потврда о поновном извозу може се издати  ако су испуњени услови из члана 8. 
став 2. тачка 1) подтачка (5) и тачка 3) и став 3. овог правилника.  
 

Члан 10. 
 

Услови за издавање извозне дозволе или потврде о поновном извозу из члана 8. став 
2. тачка 1) подтач. (3) и (4) и  тачка 2) овог правилника, не односе се на: 

1) обрађене примерке који су стечени пре више од 50 година;  
2) мртве примерке, њихове делове и деривате за које подносилац захтева пружи 

одговарајући доказ да су законито стечени пре него што су се на њих почеле примењивати 
одредбе Конвенције и одредбе овог правилника.  
 

3. Посебна правила за увоз живих примерака алохтоних врста 
 

Члан 11. 
 

Живи примерци алохтоних врста које нису дате у Прилозима  I до  IX, могу се 
унети у Републику Србију на основу увозне дозволе коју је издало Министарство, након 
окончања поступка у граничној царинској испостави на месту уношења.  

Дозвола из става 1. овог члана издаје се ако су испуњени следећи услови:  
1) да је подносилац захтева приложио  писану изјаву из које је видљива намена 

увоза;  
2) да подносилац захтева има дозволу о увођењу алохтоних дивљих врста у природу 

Републике Србије или дозволу за узгој у контролисаним условима или је овлашћена 
научна и стручна организација дала мишљење о томе да:  

(1) уношење у Републику Србију нема штетан утицај на статус очувања врсте или 
на величину територије коју заузима одговарајућа популација те врсте у држави порекла, 
узимајући у обзир садашњи или предвиђен ниво трговине;  

(2) не постоји опасност по аутохтоне врсте, уколико дође до случајног или 
намерног бега примерака у слободну природу Републике Србије;  
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(3) је смештај намењен живим примерцима у одредишту одговарајуће опремљен за 
њихово примерено држање и негу;  

3) да је подносилац захтева  Министарству пружио одговарајући доказ да ће сваки 
живи примерак бити отпремљен на начин који на најмању могућу меру смањује ризик 
повреде, нарушавања здравља или окрутног поступања.  
 

4. Транзит 
 

Члан 12. 
 

Транзит кроз Републику Србију примерака врста из Прилога I до IX овог 
правилника обавезно се пријављује у граничној царинској испостави на месту уношења.  

За транзит примерака врста из става 1. овог члана потребно је ставити на увид 
одговарајућу документацију државе извоза из које је видљиво коначно одредиште. За 
врсте из Прилога I, II и III овог правилника потребно је ставити на увид важећу извозну 
дозволу или потврду о поновном извозу коју је издао надлежни управни орган државе 
извоза или поновног извоза у складу са Конвенцијом.  
 

III.  ИЗУЗЕЦИ ПРИ УВОЗУ, ПОНОВНОМ УВОЗУ И ПОНОВНОМ ИЗВОЗУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА 

 
1. Увоз и поновни увоз 

 
Члан 13. 

 
Изузетно од  чл. 3, 4, 5. и 6. овог правилника за увоз или поновни увоз у Републику 

Србију мртвих примерака, делова и деривата који представљају личне или кућне ствари, 
није потребно:  

1) прибавити увозну дозволу Републике Србије за врсте из Прилога I и II овог 
правилника;  

2) попунити обавештење о увозу у граничној царинској испостави на месту 
уношења за врсте из Прилога III и IV, као и врсте из Прилога VII и VIII које нису дате у 
Прилогу I и II овог правилника.  

Изузеће из става 1. овог члана не примењује се на личне и кућне ствари које се 
користе за остварење комерцијалне добити, које се продају, излажу у комерцијалне сврхе, 
чувају за продају, нуде за продају или превозе ради продаје.  

Под мртвим примерцима из става 1. овога члана подразумевају се и ловачки 
трофеји ако су:  

1) саставни део личног пртљага путника који долазе из иностранства или  
2) саставни део личне имовине физичког лица која мења боравак у иностранству за 

боравак у Републици Србији или  
3) ловачки трофеји одстрељени у иностранству, а увозе се накнадно.  
Када лице које има пребивалиште или боравак у Републици Србији први пут уноси 

у Републику Србију личне и кућне ствари, укључујући и ловачке трофеје, који потичу од 
примерака врста из Прилога II или  III овог правилника, надлежној царинској служби 
ставља на увид оригинал и копију за власника извозне дозволе или потврде о поновном 
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извозу државе извоза. Царинска служба прослеђује оригинал извозне дозволе или потврде 
о поновном извозу Министарству, а власнику враћа печатом оверену копију за власника.  

Изузеће из ст. 1. и 4. овог члана не примењује се на личне и кућне ствари, 
укључујући и ловачке трофеје, пореклом од примерака врста из Прилога I овог 
правилника, које први пут у Републику Србију уноси лице које има пребивалиште или 
боравак у Републици Србији или докаже да намерава да оствари пребивалиште у 
Републици Србији.  

Када лице које има пребивалиште или боравак у Републици Србији поновно уноси 
личне и/или кућне ствари у Републику Србију, укључујући и ловачке трофеје, који потичу 
од врста из Прилога I или  II овог правилника, царинској служби ставља на увид копију за 
власника раније употребљене увозне или извозне дозволе Републике Србије оверену од 
стране царинске службе Републике Србије, копију за власника извозне дозволе или 
потврде о поновном извозу државе извоза из става 4. овог члана коришћену код првог 
уласка у Републику Србију или доказ да су примерци законито набављени у Републици 
Србији.  

Изузетно од  ст. 1, 4. и 6. овог члана, при увозу или поновном увозу у Републику 
Србију није потребно ставити на увид увозну дозволу, извозну дозволу или потврду о 
поновном извозу за:  

1) највише 125 g кавијара јесетарских врста (Acipenseriformes spp.) по особи, у 
паковањима обележеним у складу са чланом 32. став 1. тачка 7. овог правилника;  

2) највише три комада удараљки израђених од кактуса (Cactaceae spp.) по особи;  
3) највише четири прерађена производа од крокодила (Crocodylia spp.) по особи, 

осим меса и ловачких трофеја;  
4) највише три љуштуре пужа врсте Strombus gigas по особи;  
5) највише четири мртва морска коњића (Hippocampus spp.) по особи;  
6) највише три примерка џиновских шкољки (Tridacnidae spp.) до три kg укупне 

тежине (три цела или шест одговарајућих половина љуштуре) по особи.  
 

2. Поновни извоз 
 

Члан 14. 
Изузетно од  члана 8. став 3. и члана 9. став 3. овог правилника није потребно 

прибавити потврду за поновни извоз из Републике Србије мртвих примерака, делова и 
деривата врста из Прилога I, II и III који представљају личне или кућне ствари, укључујући 
ловачке трофеје, који се поновно извозе из Републике Србије и саставни су део:  

1) личног пртљага путника који путује у иностранство или  
2) личне имовине физичког лица које мења боравак у Републици Србији за боравак 

у иностранству. 
Изузеће из става 1. овог члана не примењује се на: 
1) личне и кућне ствари и ловачке трофеје када се први пут извозе из Републике 

Србије;  
2) личне и кућне ствари које се користе за остварење комерцијалне добити, које се 

продају, излажу у комерцијалне сврхе, чувају за продају, нуде за продају, превозе ради 
продаје или извозе у сврху продаје.  

Када лице које има пребивалиште или боравак у Републици Србији поновно извози 
личне и кућне ствари, укључујући и ловачке трофеје, који потичу од примерака врста из 
Прилога I, II и III овог правилника, није дужно да стави на увид царинској служби потврду 



 

о поновном извозу из Републике Србије ако се стави на увид копија за власника извозне 
дозволе коришћене код првог изласка из Републике Србије, копију за власника раније 
употребљене увозне дозволе Републике Србије за врсте из Прилога I овог правилника, 
копију за власника извозне дозволе или потврде о поновном извозу из члана 13. став 4. 
овог правилника коришћену код првог уласка у Републику Србију, оверену од стране 
царинске службе или доказ да су примерци законито набављени у Републици Србији.  

Изузетно од  става 1, става 2. тачка 1) и става 3. овог члана, при извозу или 
поновном извозу није потребно ставити на увид извозну дозволу или потврду о поновном 
извозу за примерке и количине из члана 13. став 7. овог правилника.  
 

3. Етикета за размену научног материјала 
 

Члан 15. 
 

Дозволе из чл. 3, 4, 5, 8. и 9. овог правилника, мишљења и обавештења из члана 6. 
овог правилника нису обавезни ако се ради о конзервираним, осушеним или на неки други 
начин очуваним музејским примерцима, примерцима из хербаријума, живом биљном 
материјалу, у случају када се они позајмљују, поклањају или размењују у некомерцијалне 
сврхе међу научницима и научним установама које су регистроване при надлежном органу 
државе у којој се налазе, а пошиљка одређених примерака је обележена етикетом из 
Прилога XIII, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Научници и 
научне установе попуњавају сва поља етикете и о употреби сваке етикете обавштавају 
Министарство, тако што му достављају за то предвиђени део етикете.  

Научници и научне установе из става 1. овог члана Министарство уписује у 
евиденцију, тако што научној установи  додељује евиденцијски број који се састоји од пет 
знакова, од којих су прва два слова и представљају двословни ISO-кôд државе, а задње три 
цифре су јединствени број научне установе.  

Научници и научне установе воде инвентар примерака из Прилога I до IV, Прилога 
VII и VIII овог правилника, у који Министарство има увид.  

Министарство обавештава Секретаријат Конвенције о научним установама 
регистрованим за размену научног материјала. 

 
Члан 16. 

 
На захтев заинтересоване странке Министарство издаје потврду да су примерци 

стечени пре ступања на снагу одредаба Конвенције за одређену врсту, односно овог 
правилника (претконвенцијски статус).  

Под датумом стицања живих или мртвих примерака узетих из природе подразумева 
се онај датум када су исти узети из природног окружења, а под датумом стицања делова и 
деривата подразумева се датум када су легално постали нечије власништво. Ако није 
могуће утврдити датум стицања примерка, за такав примерак не може се утврдити 
претконвенцијски статус.  
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4. Дозволе за путујуће изложбе 
 

Члан 17. 
 
За законито набављене примерке врста из Прилога I, II и III овог правилника, који 

су саставни део путујућих изложби, Министарство може издати дозволу за путујуће 
изложбе уколико је испуњен један од следећих услова:  

1) да су примерци животиња рођени и узгојени у заточеништву у складу са чланом  
27. овог правилника, а примерци биљака вештачки размножени у складу са чланом 29. 
овог правилника;  

2) да су примерци набављени или унети у Републику Србију пре него што су се на 
њих почеле примењивати одредбе Конвенције за врсте из Додатака I, II или III Конвенције, 
или одредбе правилника за врсте из Прилога I, II и III овог правилника.  

Дозвола за путујуће изложбе користи се за вишеструки прелазак границе као увозна 
дозвола из чл. 3, 4. и 5. овог правилника, извозна дозвола или потврда о поновном извозу 
из чл. 8. и 9. овог правилника и као потврда из члана 23. став 4.овог правилника издата 
само у сврху излагања јавности, а издаје се на обрасцу из Прилога XIV, који је одштампан 
уз овај правилник и чини његов саставни део. 

За живе животиње издаје се посебна дозвола из става 1. овог члана за сваки 
примерак. За живе биљке или мртве примерке биљака и животиња саставни део дозволе је 
прилог са пописом и описом врста (инвентарни попис) на коме се понављају поља 9 -18 
обрасца из Прилога XIV овог правилника.  

Саставни део дозволе за путујуће изложбе је један или више примерака пропратног 
обрасца из Прилога XV, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Примерак  животиње из става 1. овог члана мора да испуњава следеће услове:  
1) да је унет у евиденцију Министарства;  
2) да је обележен јединственом трајном ознаком у складу са чланом 34. овог 

правилника ако се ради о живим животињама, или трајно обележен на неки други начин 
тако да надлежни управни органи сваке државе у коју примерак уђе могу да провере да ли 
дозвола одговара примерку који се увози или (поновно) извози;  

3) да буде враћен у Републику Србију пре дана истицања дозволе.  
 

Члан 18. 
 

Дозволу за путујуће изложбе регистроване у Републици Србији издаје 
Министарство на основу захтева. На обрасцу дозволе из Прилога XIV,  у пољу 20 наводи 
се напомена: „Саставни део дозволе је x (навести број) страница пропратног обрасца, које 
царински службеник оверава при сваком прекограничном преласку.” 

Дозволу за путујуће изложбе из друге државе издаје Министарство на основу 
захтева и одговарајуће дозволе коју је издао надлежни орган друге државе. На ову дозволу 
не односе се одредбе члана 17. став 5. тач. 1) и 3) овог правилника. На обрасцу дозволе у 
пољу 20 наводи се напомена: „Ова дозвола је важећа само ако је уз њу приложен оригинал 
дозволе за циркусе и друге путујуће изложбе број xx (навести број дозволе) издате у xxxx 
(навести назив државе). Саставни део дозволе је x (навести број) страница пропратног 
обрасца, које царински службеник оверава при сваком прекограничном преласку .”  

Ако током боравка у Републици Србији нека од животиња за коју је издата дозвола 
за путујуће изложбе добије потомке, власник дозволе или његов овлашћени заступник 
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дужан је да обавести Министарство и да прибави одговарајућу дозволу или потврду за све 
потомке.  

Сваку изгубљену, украдену или уништену дозволу путујуће изложбе може да 
замени само надлежни управни орган који ју је издао. Уколико Министарство изда замену 
дозволе, рок важења остаје исти као и на првобитном документу, и у пољу 20 обрасца 
дозволе наводи се следећа напомена: „Ова дозвола поништава и замењује дозволу број xx 
(навести број претходне дозволе), издату xx.xx.xxxx. (навести датум).” 
 

5. Дозвола за прекогранични промет заштићених врста у личном власништву 
 

Члан 19. 
 

За законито набављене живе животиње из Прилога I, II и III овог правилника, које 
се сматрају личним власништвом, Министарство може да изда дозволу за прекогранични 
промет, ако је испуњен један од следећих услова:  

1) примерци животиња рођени су и узгојени у заточеништву у складу са чланом 27. 
овог правилника;  

2) примерци животиња набављени су или унети у Републику Србију пре него што 
су се на њих почеле примењивати одредбе Конвенције за врсте из Додатака I, II или III, 
или одредбе правилника за врсте из  Прилога I, II и III овог правилника.  

Дозвола за прекогранични промет животињa у личном власништву користи се за 
вишеструки прелазак границе као увозна дозвола из чл. 3, 4. и 5. овог правилника и 
извозна дозвола или потврда о поновном извозу из чл. 8. и 9. овог правилника, а издаје се 
на обрасцу из Прилога X, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
Дозвола је важећа само ако животињу прати власник /власник дозволе.  

Дозвола за прекогранични промет животињa у личном власништву односи се на 
само један примерак.  

Саставни део дозволе за прекогранични промет животињa у личном власништву је 
један или више примерака пропратног обрасца из Прилога XV овог правилника.  

Примерак животиње из става 1. овог члана мора да испуњава следеће услове:  
1) да је унет у евиденцију Министарства;  
2) да је обележен јединственом трајном ознаком у складу са чланом 34. овог 

правилника;  
3) да се не може користити у комерцијалне сврхе, изузев у случајевима из члана 20. 

став 4. овог правилника;  
4) да буде враћен у Републику Србију пре дана истицања дозволе.  

 
Члан 20. 

 
Дозволу за прекогранични промет животињa у личном власништву издаје 

Министарство на основу захтева. На обрасцу дозволе у пољу 23 наводи се напомена: 
„Користи се за вишеструки прелазак границе ако животињу прати власник/носилац 
дозволе. Ако примерак угине, буде украден, убијен, изгубљен или се власништво над 
примерком пренесе на други начин, дозвола се мора одмах вратити надлежном управном 
органу који ју је издао. Саставни део дозволе је x (навести број) страница пропратног 
обрасца, које царински службеник оверава при сваком прекограничном преласку.”  
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Дозволу за прекогранични промет животињa у личном власништву за животињу 
регистровану у другој држави, која улази у Републику Србију, издаје Министарство на 
основу захтева и одговарајуће дозволе коју је издао надлежни орган те друге државе. 

На ову дозволу не односе се одредбе члана 19. став 5. тач 1) и 4) овог правилника. 
На обрасцу дозволе у пољу 23 наводи се напомена: „Ова дозвола је важећа само ако је уз 
њу приложен оригинал дозволе за животиње у личном власништву број xx (навести бр. 
дозволе) издате у xxx (навести назив државе) и ако је примерак у пратњи власника 
/власника дозволе.” 

Ако током боравка у Републици Србији животиња за коју је издата дозвола за 
прекогранични промет животињa у личном власништву добије потомке, власник дозволе 
дужан је да обавести Министарство и прибави одговарајуће дозволе или потврде за све 
потомке.  

Ако власник дозволе за прекогранични промет животињa у личном власништву. 
жели да прода животињу, оригинал дозволе и пропратне обрасце мора да врати 
Министарству. Уколико се ради о врсти из Прилога I овог правилника, власник дозволе 
дужан је да поднесе захтев за издавање потврде из члана 23. став 4. овог правилника. 
Уколико се ради о врсти из Прилога II овог правилника, власник дозволе дужан је да 
поднесе захтев за издавање потврде из члана 24. став 3. овог правилника.  

Сваку изгубљену, украдену или уништену дозволу за прекогранични промет 
животињa у личном власништву може да замени само надлежни управни орган који ју је 
издао. Уколико Министарство изда замену дозволе, категорија и рок важења остају исти 
као и на првобитном документу, и у пољу 23 обрасца дозволе наводи се следећа напомена: 
„Ова дозвола је веродостојна копија оригинала.”  
 

6.  Ограничења при увозу 
 

Члан 21. 
 

Увоз врста из Прилога VI овог правилника је забрањен.  
Изузетно, Министарство може да дозволи увоз врста из става 1. овог члана 

издавањем увозне дозволе, ако су испуњени следећи услови:  
1) да је захтев за увоз поднет пре ступања на снагу забране увоза;  
2) да Министарство утврди да је наруџбина за увоз плаћена или су примерци 

отпремљени пре ступања на снагу забране увоза.  
Одредба става 2. овог члана не примењује се на врсте из Прилога I овог правилника 

које се налазе у Додатку I Конвенције.  
Рок важења увозне дозволе издате у складу са ставом 2. овог члана не сме бити 

дужи од једног месеца.  
Ако у Прилогу VI овог правилника уз име врсте у рубрикама под називом „порекло 

примерка” или „тип примерка” није изричито друкчије прописано, забрана увоза из става 
1. овог члана не односи се на:  

1) примерке рођене или узгојене у заточеништву или вештачки размножене;
2) примерке неопходне за напредак науке и спровођење нужних биомедицинских 

истраживања ако се докаже да је та врста једино примерена за те сврхе и да не постоје 
други примерци узгојени у заточеништву или вештачки размножени, примерке намењене 
узгоју или размножавању у сврху очувања врсте и примерке намењене истраживању и 
образовању у сврху очувања врсте;  



 

3) примерке који су део личних и кућних ствари физичких и правних лица која 
улазе у Републику Србију са намером привременог или трајног настањивања.  

 
Члан 22. 

 
Није дозвољен увоз коже, кожних прерађевина и других производа пореклом од 

примерака врста из Прилога IX овог правилника у комерцијалне сврхе.  
Изузетно, увоз коже, кожних прерађевина и других производа пореклом од 

примерака врста из Прилога IX овог правилника може се дозволити ако се ради о 
примерцима уловљеним традиционалним ескимским ловом или се ради о увозу у 
некомерцијалне сврхе.  

Министарство ће издати увозну дозволу  ако су испуњени следећи услови:  
1) да је овлашћена научна и стручна организација на основу доступних података 

утврдила да:  
(1) увоз примерака не утиче штетно на повољно стање популација врсте или 

подручје распрострањености у држави порекла,  
(2) је увоз примерака неопходан за напредак науке и спровођење нужних 

биомедицинских истраживања и да је та врста једина примерена за те сврхе и да не постоје 
други примерци узгојени у заточеништву или вештачки размножени, или је увоз 
примерака неопходан за истраживања и образовање у сврху очувања врсте,  

(3) сврха увоза не штети опстанку врсте;  
2) је увозник приложио документацију из које је видљиво да су примерци 

прибављени у складу са одговарајућим прописима државе порекла и писану изјаву којом 
потврђује да ће примерци бити коришћени у сврхе из тачке 1) подтачка (2) овог става.  

У случају увоза из става 2. овог члана, увозник  граничној царинској испостави даје 
на увид увозну дозволу. 

 
IV. ТРГОВИНА ЗАШТИЋЕНИМ ВРСТАМА 

 
Члан 23. 

 
Није дозвољена продаја, куповина, подношење понуде за куповину, стицање у 

комерцијалне сврхе, излагање јавности ради стицања добити, коришћење у сврху стицања 
добити, држање ради продаје, нуђење на продају, превоз ради продаје, најам и размена 
примерака врста из Прилога I и VII овог правилника.  

Изузетно, Министарство може да одобри радње из става 1. овог члана, ако је 
испуњен један од следећих услова:  

1) примерци су стечени или унети у Републику Србију у складу са прописима из 
области заштите природе пре ступања на снагу одредаба Конвенције које се примењују на 
врсте из Додатка I Конвенције или одредаба правилника за врсте из Прилога I овог 
правилника;  

2) примерци пореклом из Републике Србије узети су из природе у складу са 
прописима из области заштите природе;  

3) примерци су обрађени и стечени пре више од 50 година;  
4) примерци су унети у Републику Србију у складу са овим правилником и 

употребљаваће се у сврхе које нису штетне за опстанак популација одређене врсте;  
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5) ради се о примерцима животињских врста рођених и узгојених у заточеништву, 
примерцима вештачки размножених биљних врста, или о деловима и дериватима таквих 
примерака;  

6) примерци су потребни за напредовање науке или за нужне биомедицинске сврхе 
ако се докаже да је дотична врста једина одговарајућа за те сврхе и ако нема примерака те 
врсте који су рођени и узгојени у заточеништву или вештачки размножени;  

7) примерци су намењени за узгој или размножавање у корист очувања врсте;  
8) примерци су намењени за истраживање или образовање ради очувања врсте;  
9) ради се о примерцима из научних збирки намењених узгоју у заточеништву или 

вештачком размножавању са циљем заштите врсте, истраживању и образовању у сврху 
заштите врсте, који се комерцијално размењују само међу научним установама и 
научницима који су регистровани при Министарству.  

За радње из става 2. овог члана потребно је прибавити потврду за трговину. 
Потврду за трговину издаје Министарство власнику примерка, а сваки следећи власник 
мора да прибави нову потврду. Потврда се издаје на обрасцу из Прилога XII, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Изузетно од става 3. овог члана ако се ради о живим кичмењацима потребно је 
прибавити потврду за примерак. Потврда се издаје само за појединачни примерак који је 
обележен у складу са чланом 34. овог правилника. Потврду издаје Министарство на 
обрасцу из Прилога XII овог правилника.  

Министарство води евиденцију физичких и правних лица која су добила потврде за 
трговину на основу овог правилника.  
 

Члан 24. 
 

Није дозвољена продаја, куповина, подношење понуде за куповину, стицање у 
комерцијалне сврхе, излагање јавности ради стицања добити, коришћење у сврху стицања 
добити, држање ради продаје, нуђење на продају, превоз ради продаје, најам и размена 
примерака врста из Прилога II овог правилника.  

Изузетно, Министарство може да дозволи радње из става 1. овог члана, ако је 
испуњен један од следећих услова:  

1) примерци су стечени у Републици Србији у складу са прописима из области 
заштите природе;  

2) примерци су унети у Републику Србију у складу са прописима из области 
заштите природе.  

За радње из става 2. овог члана Министарство издаје потврду. Потврда се издаје 
власнику примерка, а сваки следећи власник мора да прибави нову потврду.  
 

Члан 25. 
 

Одредбе члана 23. ст. 1. и 2. овог правилника не примењују се на:  
1) у заточеништву рођене и узгојене примерке животињских врста из Прилога V 

овог правилника и њихове хибриде, под условом да су примерци одређених врста 
обележени у складу са чланом 34. овог правилника;  

2) вештачки размножене примерке биљних врста;  
3) обрађене примерке стечене пре више од 50 година.  
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V. ПРЕМЕШТАЈ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА УНУТАР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Члан 26. 
 

За сваки премештај (превоз, селидба, ново настањивање, промена пребивалишта 
итд.) неког живог примерка врста из Прилога I овог правилника са места назначеног у 
увозној дозволи или у потврди издатој у складу са овим правилником, Министарство 
издаје потврду на обрасцу  из Прилога XII овог правилника.  

Потврда из става 1. овог члана може се издати под условом да:  
1)  лице одговорно за пренос примерка достави  документацију из које је видљиво 

да је примерак прибављен у складу са прописима из области заштите природе;  
2) овлашћена научна и стручна организација изда писано стручно мишљење из 

којег произлази да је смештај који је намењен живом примерку у месту у које се шаље 
одговарајуће опремљен за његово примерено држање и негу.  

Потврда из става 1. овог члана није потребна ако жива животиња мора да се 
премести због хитног ветеринарског лечења, након чега ће бити враћена на место наведено 
у увозној дозволи или другој потврди.  

Живи примерци животиња који се превозе у Републику Србију, из Републике 
Србије или унутар ње, или претоварују, обавезно се припремају, превозе и негују на начин 
који на најмању могућу меру смањује ризик од повреде, нарушавања здравља или 
окрутног поступања, у складу са посебним прописима.  

На обрасцу потврде из става 1. овог члана означава се сврха одобрења премештаја 
живих примерака врста из Прилога I овог правилника унутар Републике Србије са места 
наведеног у увозној дозволи или другој потврди.  
 

VI. УЗГОЈ И ВЕШТАЧКО РАЗМНОЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА 
 

1. Примерци животињских врста рођени и узгојени у заточеништву 
 

Члан 27. 
Примерак животињске врсте сматраће се да је рођен и узгојен у заточеништву ако 

Министарство, након прибављеног мишљења овлашћенe научне и стручнe организацијe, 
утврди:  

1) да је примерак потомак или потиче од потомка рођеног или на други начин 
добијеног под контролисаним условима - укрштањем родитеља или другачијим преносом 
њихових заметака под контролисаним условима, ако се ради о полном размножавању, или 
када је у питању бесполно размножавање добијеног од родитеља који су се налазили под 
контролисаним условима када је почео развој потомка; 

2) да је матични фонд формиран у складу са важећим прописима који су се на њега 
односили у време кад је набављен и на начин који не штети опстанку тих врста у природи;  

3) да се матични фонд одржава без уношења примерака из природе, осим 
повременог обогаћивања фонда новим животињама, јајима или замецима, у складу са 
важећим прописима и на начин који не штети опстанку тих врста у природи, које је могуће 
искључиво у следеће сврхе:  

(1) да би се спречило или ублажило штетно укрштање животиња у блиском 
сродству, с тим да се обим проширења фонда утврђује у складу са потребом за новим 
генетским материјалом,  
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(2) да би се збринуле животиње заплењене у складу са прописима о заштити 
природе, 

(3) изузетно, за повећање матичног фонда у регистрованим узгојним операцијама;  
4) да је матични фонд створио другу или следећу генерацију потомака под 

контролисаним условима.  
 

2. Утврђивање порекла 
 

Члан 28. 
 

Власник животиње обезбеђује доступност узорка крви или другог ткива ради 
спровођења анализе у случајевима када Министарство одреди потребу утврђивања порекла 
животиње.  
 

3. Вештачки размножени примерци биљних врста 
 

Члан 29. 
 

Примерак биљне врсте сматраће се вештачки размноженим ако Министарство, 
након прибављеног мишљења овлашћенe научне и стручнe организацијe, утврди:  

1) да примерак биљне врсте потиче од биљке узгојене из семена, саднице, резнице, 
калуса, другог биљног ткива, спора или других пропагула под контролисаним условима, тј. 
у средини која није природна и којом човек у знатној мери манипулише, што може 
обухватити обрађивање тла, ђубрење, контролу корова, наводњавање или расадне 
поступке попут пресађивања у саксије или заштиту од временских услова;  

2) да је узгојени матични фонд формиран у складу са важећим прописима који су се 
на њега односили у време кад је набављен и на начин који не штети опстанку тих врста у 
природи; 

3) да се матичним фондом управља на начин који гарантује његово дуготрајно 
одржање;  

4) када се ради о калемљеним биљкама, да су и подлога и племка добијене 
вештачки у складу са тач. 1) до 3) овог члана;  

Дебло ће се сматрати вештачки размноженим ако потиче од стабала узгојених на 
једноврсној плантажи у складу са ставом 1. овог члана.  
 

4. Дозвола за узгој и вештачко размножавање 
 

Члан 30. 
 

Пре почетка узгоја или вештачког размножавања примерака врста из Прилога I, II, 
VII и VIII oвог правилника, правно лице, предузетник и физичко лице прибављају дозволу 
Министарства. Узгој и вештачко размножавање врста из Додатка I Конвенције у 
комерцијалне сврхе,   регистроваће се у Секретаријату Конвенције.  

Захтев за издавање дозволе садржи:  
1) име и презиме физичког лица, назив и седиште правног лица или предузетника, 

име одговорног лица које ће обављати узгој и доказ о регистрацији за одговарајућу 
делатност узгоја;  
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2) локацију узгајалишта;  
3) датум планираног почетка узгоја;  
4) нaучни назив врсте која је предмет узгоја;  
5) опис планираног матичног фонда који укључује број и старост мужјака и женки 

који чине матични фонд, генетску везу између јединки у пару и међу паровима матичног 
фонда, ако се може одредити;  

6) доказ о законитом пореклу матичног фонда;  
7) документацију која доказује да је врсту могуће узгојити до друге генерације 

потомака (F2) и опис коришћених метода, односно ако је узгој спроведен само до прве 
генерације, документацију која доказује да су методе узгоја исте или сличне онима које су 
другде резултирале узгојем друге генерације потомака;  

8) опис смештаја садашњег и очекиваног броја јединки, укључујући сигурносне 
мере ради спречавања бега и/или крађе (детаљни подаци о броју и величини просторија за 
узгој и подизању младунаца, капацитету инкубатора, производњи или снабдевању храном, 
расположивости ветеринарских услуга итд.); 

9) процену предвиђене потребе и изворе додатних примерака за повећање броја 
животиња у узгоју ради повећања генетске разноликости узгојене популације, да би се 
избегло штетно укрштање;  

10) детаљан опис метода обележавања (прстенови, микрочипови или друге ознаке) 
јединки матичног фонда, њихових потомака и производа (нпр. кожа, месо) намењених 
извозу;  

11) начин остваривања комерцијалне добити (живи примерци, месо, јаја, крзно, 
кожа, други делови тела и њихове прерађевине итд.), односно у случају узгоја у 
некомерцијалне сврхе, несумњив доказ да не постоје елементи комерцијалног деловања.  

Дозвола се издаје на основу претходно утврђених услова које мора да испуњава 
објекат и/или простор за држање животиња.  

Министарство води евиденцију лица којима је дозвољен узгој у складу са овим 
правилником.  

Узгајивач је дужан да Министарству најкасније до 1. марта текуће године достави 
годишњи извештај о узгоју или вештачком размножавању примерака врста из Прилога I, 
II, VII и VIII oвог правилника за претходну годину.  

Ако узгајивач не поступи у складу са одредбама овог правилника и у складу са 
условима прописаним у дозволи за узгој, Министарство ће укинути издату дозволу, а даљи 
узгој или вештачко размножавање забранити.  

Одредба става 2. овог члана сходно се примењује на издавање дозволе за вештачко 
размножавање биљних врста из Прилога I, II, VII и VIII овог правилника.  
 

Члан 31. 
 
С примерцима врста из Прилога I овог правилника који су рођени и узгојени у 

заточеништву или вештачки размножени поступаће се у складу са одредбама које се 
примењују на примерке врста из Прилога II овог правилника, осим у случају сврхе из 
члана 23. став 1. овог правилника.  
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VII. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОШИЉКИ И ПОЈЕДИНАЧНИХ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА 
БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА, ЊИХОВИХ ДЕЛОВА И ДЕРИВАТА 

 
1. Обележавање примерака приликом увоза и трговине у Републици Србији 

 
Члан 32. 

 
Министарство ће издати увозну дозволу за примерке врста из Прилога I и II овог 

правилника ако подносилац захтева докаже да су обележени у складу са Конвенцијом и да 
су:  

1) узгојени у заточеништву у узгајалишту које је регистровано у Секретаријату 
Конвенције;  

2) добијени фармским узгојем који је одобрен на састанцима чланица Конвенције;  
3) примерци популација врста датих у Додатку I Конвенције за које је на 

састанцима чланица Конвенције одобрена извозна квота;  
4) необрађене кљове афричког слона и њихови резбарени делови који су сви дужи 

од 20 cm и тежи од 1 kg;  
5) свежа, штављена и /или обрађена крокодилска кожа, делови коже са слабина, 

репова, вратова, ногу, леђа и остали њени делови који се увозе у Републику Србију, и цела 
свежа, штављена или обрађена крокодилска кожа и кожа слабина која се поновно увози у 
Републику Србију;  

6) живи кичмењаци врста из Прилога I овог правилника који припадају путујућој 
изложби; 

7) било које паковање кавијара (лименка, стаклена амбалажа или посуда у коју се 
кавијар непосредно пакује) од јесетарских врста (Acipenseriformes spp.) обележено методом 
одобреном на састанцима чланица Конвенције. Паковање се означава појединачно, 
налепницама за једнократну употребу које се стављају на свако паковање.  

Министарство ће овластити постројење за прераду и паковање кавијара од 
јесетарских врста (Acipenseriformes spp.) у Републици Србији и доделити му јединствену 
евиденцијску ознаку. Овлашћено постројење води евиденцију о количинама кавијара које 
се увозе, извозе, поново извозе, производе или складиште и документацију доставља 
Министарству. Попис овлашћених постројења Министарство доставља Секретеријату 
Конвенције.  

 
2. Обележавање примерака за извоз и поновни извоз 

 
Члан 33. 

 
Министарство издаје извозну дозволу за живе кичмењаке врста из Прилога I овог 

правилника ако подносилац захтева докаже да су примерци обележени у складу са овим 
правилником.  

Министарство издаје извозну дозволу и потврду о поновном извозу за сва паковања 
кавијара обележена у складу са чланом 32. став 1. тачка 7) овог правилника.  

Министарство издаје потврду о поновном извозу за примерке обележене у складу са 
чланом 32. став 1. тач. 1), 2), 3), 4) и 6) овог правилника ако њихово стање није битно 
промењено, а подносилац захтева докаже да су изворне ознаке којима су примерци 
обележени нетакнуте.  
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Министарство издаје потврду о поновном извозу за целу свежу, штављену и /или 
обрађену крокодилску кожу и кожу слабина, ако подносилац захтева докаже да су њихове 
изворне ознаке нетакнуте или, ако су оне изгубљене или уклоњене, да су примерци 
обележени ознаком за поновни извоз.  
 

3. Методе обележавања 
 

Члан 34. 
 

Живи кичмењаци обавезно се обележавају у складу са посебним прописом. 
Примерци из члана 17. став 5, члана 19. став 5, члана 23. став 4. и члана 33. став 1. 

овог правилника и за јединке матичног фонда из регистрованих узгајалишта из члана 31. 
обележавају се у складу са ставом 1. овог члана.  

Одредба става 1. овог члана не примењује се на примерке живих кичмењака за које 
се Министарству пружи одговарајући доказ да су њихове физичке особине у време 
издавања дозволе или потврде онемогућавале сигурну примену  метода утврђених 
прописом  из става 1. овог члана.  

За примерке на које се односи изузеће из става 3. овог члана, Министарство издаје 
само потврду за трговину из члана 23. став 3. овог правилника, на којој се у пољу 20. 
наводи одговарајућа напомена о немогућности обележавања, а ако је методу обележавања 
могуће сигурно применити касније и одговарајућа напомена о томе.  

За сваки примерак који није обележен у складу са ставом 1. овог члана није могуће 
прибавити потврду за примерак из члана 23. став 4. дозволу за животиње у личном 
власништву из члана 19. и дозволу за путујуће изложбе из члана 17. овог правилника.  

 
VIII. ПОСТУПАК  ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ И ПОТВРДЕ 

 
1. Захтев 

 
Члан 35. 

 
Захтев за издавање дозвола и потврда на основу овог правилника подноси се 

Министарству у писаном облику.  
Захтев за издавање дозвола и потврда из става 1. овог члана подноси се 

Министарству благовремено пре увоза примерака у Републику Србију, односно њиховог 
извоза или поновног извоза. 

Захтев за издавање дозвола и потврда за примерке врста из Прилога I, II и III овог 
правилника подноси се на обрасцу  из  Прилога X, XII и XIV овог правилника.  

Захтев за издавање дозвола, потврда и других аката за примерке врста из Прилога 
VI до IX овог правилника подноси се на обрасцу из Прилога XVII, који је одштампан уз 
овај правилник и чини његов саставни део.  

У захтеву из става 1. овог члана подносилац захтева наводи истините податке, даје 
истините изјаве и информације, прилаже важећу документацију и доказ о уплаћеној 
административној такси.  
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Службено лице које одлучује по захтевима из овог члана може од подносиоца 
захтева тражити и другу документацију ради утврђивања чињеница за које у конкретном 
случају оцени да су потребне.  
 

2. Одбијање захтева 
 

Члан 36. 
 

Министарство ће одбити захтев за издавање увозне дозволе за кавијар и месо 
јесетарских врста (Acipenseriformes spp.) ако нису унапред прописане извозне квоте у 
складу сa процедуром одобреном на састанку чланица Конвенције.  

Министарство ће одбити захтев за издавање извозне дозволе за кавијар и месо 
јесетарских врста (Acipenseriformes spp.) ако нису унапред прописане извозне квоте у 
складу с процедуром одобреном на састанку чланица Конвенције.  

 
3. Накнадно издавање докумената 

 
Члан 37. 

 
Изузетно од одредбе члана 35. став 2. овог правилника, а под условом да увозник 

или извозник након пристизања или пре отпреме пошиљке обавести Министарство о 
разлозима због којих дозволе и потврде из чл. 3, 4, 8. и 9. овог правилника нису 
благовремено прибављене, исте се могу издати накнадно за примерке врста из Прилога II и 
III овог правилника, као и за примерке врста из Прилога I овог правилника, који 
испуњавају услове из чл. 7. и 10. овог правилника ако:  

1) Министарство у консултацији са надлежним управним органом друге државе 
утврди да се разлози због којих документација није благовремено прибављена не могу 
приписати подносиоцу захтева;  

2) се увоз, извоз или поновни извоз одвија у складу са Конвенцијом и са важећим 
прописом друге државе.  

Изузетно од одредбе из члана 35. став 2. овог правилника, када су примерци који се 
увозе и/или (поновно) извозе личне и кућне ствари на које се примењују посебни изузеци 
из чл. 13. и 14. овог правилника или законито набављене живе животиње у личном 
власништву које се користе само за некомерцијалне сврхе, дозволе и потврде из чл. 3, 4, 8. 
и 9. овог правилника, могу се издати накнадно за примерке врста из Прилога II и III овог 
правилника, као и за примерке врста из Прилога I овог правилника који испуњавају услове 
из чл. 7. и 10. овог правилника, уз услов да је Министарство у консултацији са надлежном 
царинском службом утврдило да се ради о случајној грешци и да није било покушаја 
преваре приликом увоза или поновног извоза у складу са одредбама правилника и важећим 
законодавством друге државе.  

За примерке врста из Прилога I овог правилника за које је увозна дозвола издата 
накнадно на основу става 2. овог члана, забрањује се свако комерцијално коришћење из 
члана 23. став 1. овог правилника у периоду од шест месеци од дана издавања дозволе, уз 
немогућност коришћења изузетака из члана 23. став 2. овог правилника.  

За примерке врста из Прилога I и II овог правилника који подлежу условима из 
члана 7. овог правилника, за које се издаје увозна дозвола на основу става 2. овог члана, на 
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обрасцу дозволе из Прилога X овог правилника, у пољу 23 наводи се забрана сваког 
комерцијалног коришћења у периоду од шест месеци од дана издавања дозволе.  

На документима који се издају у складу са ст. 1. и 2. овог члана на обрасцу из 
Прилога X овог правилника, у пољу 23 морају бити наведени разлози за накнадно 
издавање.  

О дозволама издатим у складу са ст. 1. и 2. овог члана Министарство обавештава 
Секретаријат Конвенције.  
 

4. Важење докумената из других држава 
 

Члан 38. 
 

При увозу у Републику Србију и транзиту кроз Републику Србију, дозволе, потврде 
и друге дозволе издате у другим државама сматрају се важећим ако су употребљене за 
извоз или поновни извоз из друге државе до дана истека рока њиховог важења и користе се 
за увоз у Републику Србију или транзит кроз Републику Србију у року од шест месеци од 
дана издавања, односно 12 месеци за увозне дозволе за примерке из Прилога I oвог 
правилника.  

Потврда о пореклу из члана 5. овог правилника за примерке врста из Прилога III 
овог правилника може се користити за увоз примерака у Републику Србију у року од 12 
месеци од дана издавања.  

Дозволе за путујуће изложбе и дозволе за животиње у личном власништву могу се 
користити за уношење у Републику Србију у року од три године од дана издавања.  
 

 
 

5. Обрасци за дозволе, потврде и друга акта 
 

Члан 39. 
 

Увозна дозвола, извозна дозвола, потврде о поновном извозу и дозволе за 
прекогранични промет животиња у личном власништву за примерке врста из Прилога I, II, 
III и IV овог правилника, издају се према изгледу и садржини датим на обрасцу из Прилога 
X овог правилника, а састоје се од:  

1. оригинала;  
2. копије за власника;  
3. копије за државу извоза или поновног извоза при увозним дозволама или копија 

за државу извоза при извозним дозволама, односно потврдама о поновном извозу коју 
гранична царинска испостава враћа Министарству;  

4. копије за Министарство;  
5. захтева; 
6. копије за царинску службу.  
Дозвола за путујуће изложбе за примерке врста из Прилога I, II и III овог 

правилника издају се према изгледу и садржини датим на обрасцу из Прилога XIV овог 
правилника, а састоје се од:  

1. оригинала;  
2. копије за Министарство;  
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3. захтева.  
Пропратни образац који је саставни део дозволе за животиње у личном власништву 

и дозволе за путујуће изложбе, издаје се према изгледу и садржини датим на обрасцу из 
Прилога XV овог правилника.  

Oбавештење о увозу за примерке врста из Прилога III и IV овог правилника, као и 
за врсте из Прилога VII и VIII које се не налазе и у Прилозима I, II и III овог правилника 
издаје се према изгледу и садржини датим на обрасцу из Прилога XI овог правилника, а 
састоји се од:  

1. оригинала;  
2. копије за увозника;  
3. копије за царинску службу.  
Потврде из члана 23. ст. 3. и 4. и члана 27. став 1. овог правилника издају се према 

изгледу и садржини датим на обрасцу из Прилога XII овог правилника, а састоје се од:  
1. оригинала; 
2. копије за Министарство;  
3. захтева.  
Етикета из члана 15. овог правилника издаје се према изгледу и садржини датим на 

обрасцу из Прилога XIII овог правилника.  
 

Члан 40. 
 

Папир за обрасце из члана 39. овог правилника не садржи механичку целулозу, прилагођен 
је за писање и тежи најмање 55 g/m2.  

Димензије образаца из члана 39. овог правилника, изузев етикете, су 210 x 297 mm 
(A4), уз највеће одступање од 18 mm мање или 8 mm више по дужини.  

Папир за обрасце из члана 39. став 1. овог правилника је:  
1) беле боје за „оригинал”, са извијуганом украсном шаром у позадини штампанoм 

у сивој боји на предњој страни обрасца како би се могао открити сваки покушај 
фалсификовања било механичким или хемијским средствима;  

2) жуте боје за копију за „власника”;  
3) светлозелене боје за „копију за државу извоза или државу поновног извоза” ако 

се ради о увозној дозволи, односно копију коју царинска служба враћа Министарству, ако 
се ради о извозној дозволи или потврди о поновном извозу;  

4) ружичасте боје за „ копија за Министарство”;  
5) беле боје за „захтев”;  
6) светлоплаве боје за „ копија за царинску службу”.  
Папир за обрасце из члана 39. став 2. овог правилника је:  
1) жуте боје за „оригинал”, са узорком у позадини штампаним у сивој боји на 

предњој страни обрасца како би се могао открити сваки покушај фалсификовања било 
механичким или хемијским средствима;  

2) ружичасте боје за „ копију за Министарство”;  
3) беле боје за „захтев”.  
Папир за пропратни образац из члана 39. став 3. овог правилника је беле боје.  
Папир који се користи за обрасце из члана 39. став 4. овог правилника је: 
1) беле боје за „оригинал” ;  
2) жуте боје за „копија за увозника”;  
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3) светлоплаве боје за „копија за царинску службу”.  
Папир који се користи за обрасце из члана 39. став 5. овог правилника је:  
1) жуте боје за „оригинал”, са извијуганом украсном шаром у позадини штампанoм 

у сивој боји на предњој страни како би се могла открити свака кривотворина, било 
механичким или хемијским средствима;  

2) ружичасте боје за „копија за Министарство”;  
3) беле боје за „захтев”.  
Папир за етикету из члана 39. став 6. овог правилника је беле боје.  
Обрасци и етикета из члана 39. овог правилника штампају се и испуњавају на 

српском и енглеском језику.  
Обрасци из члана 39. ст. 1, 2, 3. и 5. овог правилника саставни су део електронског 

поступка издавања.  
 

Члан 41. 
 

Обрасци из члана 39. овог правилника испуњавају се електронским путем.  
Захтеви за дозволе и потврде, образац Oбавештења о увозу и етикета из члана 39. 

овог правилника могу бити испуњени и руком уз услов да су испуњени читко, мастилом и 
великим штампаним словима.  

На дозволома, потврдама и обавештењима о увозу не сме ништа да се накнадно 
брише, мења или поправља, осим ако такве измене нису потврђене печатом и потписом 
Министарства или надлежне царинске службе.  

У дозволама, потврдама и захтевима за њихово издавање употребљавају се:  
1) кôдови из Прилога XVI, који je одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део, за опис примерака; 
2) јединице из Прилога XVI овог правилника, за исказивање количине и нето масе;  
3) научни називи врста засновани на стандардним референтним документима за 

номенклатуру датим у Прилогу XX, који je одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део;  

4) кôдови из Прилога XVIII, који je одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део, Поглавља 1 овог правилника, за опис сврхе промета; 

5) кôдови из Прилога XVIII Поглавља 2 овог правилника, за опис порекла 
примерака.  

Ако неки образац из члана 39. овог правилника садржи прилог који се сматра 
његовим саставним делом, тај се прилог, као и број страница прилога, наводи у обрасцу 
дозволе или потврде, а свака страница прилога треба да садржи категорију дозволе или 
потврде и датум њеног издавања, као и потпис и печат Министарства.  

Ако се образац из члана 39. став 1. овог правилника употребљава за више од једне 
врсте у пошиљци, додаје му се прилог у коме се, уз услове из става 5. овог члана, за сваку 
врсту из пошиљке понављају поља 8 до 22 обрасца и поље 27 обрасца из Прилога X овог 
правилника предвиђено за уношење „стварно увезене количине/нето масе” и „број мртвих 
животиња при доласку”.  

Ако се образац из члана 39. став 2. овог правилника употребљава за више од једне 
врсте у пошиљци, додаје му се прилог у коме се, уз услове из става 5. овог члана, за сваку 
врсту из пошиљке понављају поља 8 до 18 обрасца из Прилога XIV овог правилника.  
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Ако се образац из члана 39. став 5. овог правилника употребљава за више од једне 
врсте, додаје му се прилог у којем се, уз услове из става 5. овог члана, за сваку врсту из 
пошиљке понављају поља 4 до 18 обрасца из Прилога XII овог правилника.  

Одредбе ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. овог члана примењују се и при одлучивању о 
прихватљивости дозвола и потврда које издају друге државе за примерке који се уносе у 
Републику Србију.  

Дозволе и потврде из става 9. овог члана које се односе на примерке за које су 
утврђене извозне квоте добровољно или на састанку чланица Конвенције, могу се 
прихватити једино ако је у њима наведен укупан број примерака претходно извезених у 
текућој години, укључујући и примерке обухваћене том дозволом, као и квота за ту врсту.  

Потврде о поновном извозу издате од стране држава извоза могу се прихватити 
једино ако је у њима наведена држава порекла, број и датум издавања извозне дозволе 
државе порекла и, према потреби, држава задњег поновног извоза, број и датум издавања 
потврде о поновном извозу, или ако садрже задовољавајуће образложење за недостатак 
тих података.  

Дозволе и потврде из друге државе које садрже кôд за ознаку порекла „О” сматраће 
се важећим само ако примерак на дозволи одговара дефиницији за претконвенцијски 
примерак из члана 2. овог правилника и ако садрже датум стицања примерка или изјаву да 
је примерак стечен пре одређеног датума.  

 
Члан 42. 

 
За сваку пошиљку примерака послатих као део једног утовара Министарство издаје 

посебну увозну дозволу, извозну дозволу или потврду о поновном извозу.  
 

6. Рок важења дозвола и потврда 
 

Члан 43. 
 

Рок важења увозних дозвола је најдуже шест месеци, осим у случају увозних 
дозвола за врсте из Прилога I овог правилника где је рок важења најдуже дванаест месеци. 
Увозна дозвола није важећа без одговарајућег важећег документа државе извоза или 
државе поновног извоза.  

Изузетно рок важења увозне дозволе за кавијар јесетарских врста (Acipenseriformes 
spp.) за које су прописане годишње извозне квоте, и за које је надлежни орган државе 
извоза издао извозну дозволу је најдуже 12 месеци након дана издавања извозне дозволе. 

Изузетно рок важења увозне дозволе за кавијар јесетарских врста (Acipenseriformes 
spp.) за који је надлежни орган државе поновног извоза издао потврду о поновном извозу, 
је најдуже 18 месеци након дана издавања извозне дозволе. 

 Рок важења извозних дозвола је најдуже шест месеци. 
Изузетно рок важења потврде о поновном извозу кавијара јесетарских врста 

(Acipenseriformes spp.), је најдуже 18 месеци након датума издавања извозне дозволе.  
Извозне квоте из става 2. овога члана усвајају се на састанцима чланица 

Конвенције.  
Рок важења дозвола за путујуће изложбе и дозвола за животиње у личном 

власништву је најдуже три године од датума издавања. Дозволе за путујуће изложбе и 
дозволе за животиње у личном власништву нису важеће уколико се примерак прода, 
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изгуби, уништи, украде, ако се власништво над примерком промени или ако се ради о 
живом примерку и исти угине, побегне или се пусти у природу. 

Након истека рока важења, дозволе и потврде из ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 8. овог члана 
сматрају се неважећим и немају законску вредност.  

Власник дозволе и/или потврде мора без одлагања да Министарству врати 
оригинал и све копије увозне дозволе, извозне дозволе, дозволе за путујуће изложбе и 
дозволе за животиње у личном власништву, које су истекле, нису искоришћене, или су 
престале да важе.  
 

7. Престанак важења дозвола и потврда 
 

Члан 44. 
 

Копија за власника искоришћених увозних дозвола престаје да важи ако:  
1) живи примерци на које се иста односи угину или се униште;  
2) живе животиње на које се иста односи побегну или се пусте у природу;  
3) било који од података унесених у поље 3, 6 или 8 увозне дозволе више не 

одражава стварно стање.  
Дозволе и потврде из члана 8. ст. 2. и 3. потврде из члана 9. потврде из члана 23. ст. 

3. и 4. и члана 26. став 1. овог правилника, престају да важе ако:  
1) живи примерци на које се односи та документација угину или се униште;  
2) живе животиње на које се односи та документација побегну или се пусте у 

природу;  
3) подаци на потврди из члана 23. ст. 3. и 4. овог правилника и члана 27. став 1. 

овог правилника у пољима 2 и 4 обрасца више не одражавају стварно стање, или нису 
испуњени посебни услови наведени у пољу 20.  

Потврде из члана 23. став 4. овог правилника не могу бити издате као потврде за 
примерак док примерци на које се потврда односи нису обележени јединственим и 
трајним ознакама у складу са чланом 34. овог правилника.  

Потврде за трговину из члана 23. став 3. овог правилника издате у складу са 
условима из члана 23. став 2. тач. 3), 5), 6), 7) и 9) овог правилника престају да важе ако 
подаци унети у поље 1 обрасца потврде из Прилога XII овог правилника више не 
одражавају стварно стање.  

У случајевима из ст. 1, 2. и 4. овог члана, власник дозволе и потврде дужан је да 
оригинал и све копије без одлагања врати Министарству. Министарство може на основу 
захтева да изда нову дозволу, потврду или други документ, који уважава настале промене. 

 
8. Замена дозвола и потврда 

 
Члан 45. 

 
При издавању дозволе или потврде која замењује поништени, изгубљени, украдени 

или уништени документ или дозволе или потврде која је истекла, у пољу предвиђеном за 
посебне услове наводи се број замењеног документа и разлог његове замене.  

Ако је извозна дозвола или потврда о поновном извозу за врсте из Прилога I, II, III 
и IV овог правилника поништена, изгубљена, украдена или уништена, Министарство о 
томе обавештава надлежни управни орган државе одредишта и Секретеријат Конвенције.  



 

Дозволе, потврде или обавештења о увозу која су изгубљена, украдена или 
уништена може заменити само надлежни управни орган који је исте издао.  

Уколико се пошиљка раздвоји на више делова или из неких других разлога више не 
одражава стварно стање из „копије за власника” увозне дозволе из Прилога X овог 
правилника, „копије за увозника” обавештења о увозу или друге потврде, Министарство 
може да измени податке на документу у складу са чланом 41. став 3. овог правилника или 
може да изда једну или више одговарајућих потврда ако утврди валидност документа који 
треба заменити.  

При издавању потврде из става 4. овог члана која замењује „копију за власника” 
увозне дозволе, „копију за увозника” обавештења о увозу или другу потврду, 
Министарство задржава документ који је заменило.  
 

IX. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА, ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗРАДА 
ИЗВЕШТАЈА 

 
Члан 46. 

 
Живи примерци животињских и биљних врста из Прилога I до IX овог правилника, 

њихови делови и деривати, које инспекција надлежна за послове заштите природе одузме 
или заплени, могу привремено да се збрину код правних или физичких лица којa овласти 
Министарство.  
 

1. Поступање са трајно одузетим примерцима животињских врста 
 

Члан 47. 
 

У случају када се ради о примерцима живих животиња, који су трајно одузети при 
увозу или уносу у Републику Србију, а за које Министарство утврди државу порекла, 
односно који су одузети или заплењени на други начин на подручју Републике Србије, а 
позната је локација са које су примерци узети из природе, они могу бити враћени држави 
порекла o њеном трошку уз њену претходну сагласност, односно враћени на локацију са 
које су узети из природе, под условом :  

1) да су животиње боравиле у карантину и да нису носиоци болести или паразита;  
2) да ће животиње бити припремљене за превоз и превезене на начин који на 

најмању могућу меру смањује ризик повреде, нарушавања здравља или окрутног 
поступања;  

3) да је повратак оправдан и користан са становишта заштите те врсте.  
Ако поступање са трајно одузетим примерцима живих животиња из става 1. овог 

члана није могуће, Министарство доноси одлуку о:  
1) пуштању у природу, под условом:  
(1) да се доказано ради о аутохтоној врсти,  
(2) да примерци припадају истој популацији као и примерци те врсте у природи,  
(3) да се понашање примерака не разликује од понашања дивљих примерака у 

природи, 
(4) да су примерци боравили у карантину и да је утврђено да нису носиоци болести 

или паразита;  

 27



 

2) уступању ради трајног држања у заточеништву у некомерцијалне сврхе, правним 
и физичким лицима овлашћеним од стране Министарства ако испуњавају прописане 
услове за држање заштићених животиња у заточеништву;  

3) уступању научницима и научним установама, ако трајни смештај није могуће 
осигурати у складу са ставом 2. тачка 1) подтачка (2) овог члана. Ако се ради о живим 
примерцима из Прилога I и VII овог правилника, уступање се може одобрити само ако ће 
се примерци користити у сврху истраживања која придоносе очувању те или сродне врсте 
у природи;  

4) уступању правном лицу у комерцијалне сврхе под условом:  
(1) да има дозволу за узгој и вештачко размножавање у комерцијалне сврхе, 
(2) да је регистровано при Секретаријату Конвенције, ако се ради о примерцима 

врста из Додатка I Конвенције;  
5) продаји, под условом:  
(1) да се примерци неће препродати, 
(2) да су примерци боравили потребно време у карантину и нису носиоци заразних 

болести или паразита, 
(3) да купац није евидентиран као прекршилац прописа из области заштите 

природе и добробити животиња, да докаже да је обезбедио услове за смештај живог 
примерка у складу са прописима о условима држања заштићених животиња у 
заточеништву и да је предузео све потребне мере у сврху спречавања бега примерка у 
природу; 

6) усмрћивању, у случају када животиње није могуће сместити у складу са тач. 1) 
до 5) овог става. Усмрћивање се спроводи у складу са прописима који уређује добробит 
животиња.  

Министарство доноси одлуку о поступању са трајно одузетим примерцима живих 
животиња из ст. 1. и 2. овог члана на основу писаног стручног мишљења овлашћене 
научне и стручне организације.  
 

Члан 48. 
 

Мртве примерке животињских врста, као и делове или деривате, Министарство 
може:  

1) задржати за сопствено коришћење у едукативне сврхе;  
2) уступити другим правним и физичким лицима која у обављању послова 

доприносе заштите природе (школе, музеји, научне установе, научници итд.);  
3) продати;  
4) комисијски уништити.  

 
2. Поступање са трајно одузетим примерцима биљних врста 

 
Члан 49. 

 
Одредбе чл. 47. и 48. овог правилника сходно се примењују на живе и мртве 

примерке биљних врста из Прилога I до VIII овог правилника. 
 

 

 28



 

3. Вођење евиденције 
 

Члан 50. 
 

Министарство води евиденцију о прекограничном промету примерака врста из 
Прилога I до IV, као и из Прилога VII и VIII  овог правилника, у електронском облику. 

Подаци о којима се води евиденција из става 1. овог члана су: 
1) назив и адреса увозника и извозника; 
2) број и врста издатих дозвола и потврда; 
3) државе с којима је вршен промет; 
4) број, количина и врста примерка, и ако је то могуће величина и пол примерка. 
 
 

4. Израда извештаја 
 

Члан 51. 
 

 О примени Конвенције Министарство израђује и доставља  Секретаријату 
Конвенције годишњи и двогодишњи извештај о прекограничном промету примерака врста 
из Прилога I до IV овог правилника  које се налазе  у Додацима Конвенције. 

Годишњи извештај из става 1. овог члана садржи преглед података из члана 50. 
став 2. тач. 2) до 4) овог правилника. 

Двогодишњи извештај  из става 1. овог члана садржи информације о  мерама које је 
Република Србија предузела у циљу спровођења Конвенције.  
 
 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 52. 
 

Издавање дозвола, потврда и других аката из овог правилника наставиће се на 
обрасцима на којима су се издавали до дана ступања на снагу овог правилника најдуже 
шест месеци од дана његовог ступања на снагу. 

 
                                                            Члан 53. 

 
Правна и физичка лица која поседују примерке врста из Прилога I, II, VII и VIII 

овог правилника у сврху обављања радњи из члана 23. ст. 1. и 2. и члана 30. овог 
правилника, дужна су да прибаве потврде из члана 23. ст. 3. и 4. и дозволе из члана 30. 
овог правилника у року од дванаест месеци од дана ступања на снагу овог правилника.  
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Члан 54. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.  
 
 
Број: 110-00-134/2009-03                                                                     М И Н И С Т А Р 
У Београду, 19. новембра 2009. године                               Др Оливер Дулић 

 
                        

 
 



ПРИЛОГ I 
 
Врсте из Додатка А Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 407/2009 од 14. маја 2009. која допуњује Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 338/97 о 

заштити врста дивље фауне и флоре  регулисањем њихове трговине 
 

FAUNA - ЖИВОТИЊЕ 
CHORDATA - ХОРДАТА 
MAMMALIA - СИСАРИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ARTIODACTYLA 
(ПАПКАРИ) 

Antilocapridae 
(Вилороге антилопе) 

Antilocapra americana (само 
популација у Мексику; ни 
једна друга популација није 
укључена у Прилоге овог 
Правилника) 

Вилорога антилопа (I) 

 Bovidae Addax nasomaculatus  Адакс антилопа (I) 
 (Говеда) Bos gaurus (искључујући 

одомаћени облик познат 
као Bos frontalis, на који се 
одредбе овог Правилника 
не односе) 

Гаур (I) 

  Bos mutus (искључујући 
одомаћени облик познат 
као Bos grunniensis, на који 
се одредбе овог 
Правилника не односе) 

Јак (I) 

  Bos sauveli  Купреј (I) 
  Bubalus depressicornis  Аноа (I) 
  Bubalus mindorensis Филипинска аноа 

(тамарау) 
(I) 

  Bubalus quarlesi  Планинска аноа (I) 
  Capra falconeri  Маркхор (I) 
  Capricornis milneedwardsii Кинески серов (I) 
  Capricornis rubidus Црвени серов (I) 
  Capricornis sumatraensis Суматрански серов (I) 
  Capricornis thar Хималајски серов (I) 
  Cephalophus jentinki  Џентинков дујкер (I) 
  Gazella cuvieri Кивијеова газела (I) 
  Gazella leptoceros  (I) 
  Hippotragus niger variani  Сабљаста антилопа 

(подврста variani - 
џиновска сабљаста 
антилопа) 

(I) 

  Naemorhedus baileyi  Црвени горал (I) 
  Naemorhedus caudatus  Дугорепи горал (I) 
  Naemorhedus goral Горал (I) 
  Naemorhedus griseus Кинески горал (I) 
  Nanger dama  Дама газела (I) 
  Oryx dammah   (I) 
  Oryx leucoryx  Арапски орикс (I) 
  Ovis ammon hodgsonii  Аргали овца 

(подврста hodgsonii - 
тибетански аргали) 

(I) 

  Ovis ammon nigrimontana Аргали овца 
(подврста 
nigrimontana - аргали 
са Кара Тауа) 

(I) 

  Ovis orientalis ophion  Кипарски муфлон (I) 
  Ovis vignei vignei  Афганистански 

уријал 
(I) 



  Pantholops hodgsonii  Ћиру (I) 
  Pseudoryx nghetinhensis  Сиола (I) 
  Rupicapra pyrenaica ornata  Пиринејска дивокоза 

(подврста ornata) 
(I) 

 Camelidae 
(Камиле и ламе) 

Vicugna vicugna (изузевши 
популације у Аргентини 
[популације у покрајинама 
Jujuy и Catamarca, те 
полузатворене популације 
Jujuy, Salta, Catamarca, La 
Rioja и San Juan]; Боливији 
[цела популација]; Чилеу 
[популација регије 
Primera]; и Перуу [цела 
популација], које су 
укључене у Прилог II овог 
Правилника) 

Викуња (I) 

 Cervidae Axis calamianensis Каламијански јелен (I) 
 (Јелени) Axis kuhlii Кулијев јелен (I) 
  Axis porcinus annamiticus  Свињски јелен (I) 
  Blastocerus dichotomus  Мочварни јелен (I) 
  Cervus elaphus hanglu  Јелен обични 

(подврста hanglu) 
(I) 

  Dama dama mesopotamica Персијски јелен 
лопатар 

(I) 

  Hippocamelus spp.  Гвемали (I) 
  Muntiacus crinifrons Црни мунтјак (I) 
  Muntiacus vuquanghensis  Џиновски мунтјак (I) 
  Ozotoceros bezoarticus Пампаски јелен (I) 
  Pudu puda Пуду (I) 
  Rucervus duvaucelii  Барашинга јелен (I) 
  Rucervus eldii  Елдијев јелен (I) 
 Moschidae 

(Мошусни јелени) 
Moschus spp. (само 
популације у Авганистану, 
Бутану, Индији, 
Мијанмару, Непалу и 
Пакистану; све друге 
популације су укључене у 
Прилог II овог Правилника) 

Мошусни јелени (I) 

 Suidae Babyrousa babyrussa  Бабируса (I) 
 (Свиње) Babyrousa bolabatuensis   (I) 
  Babyrousa celebensis   (I) 
  Babyrousa togeanensis   (I) 
  Sus salvanius  Патуљаста свиња (I) 
 Tayassuidae 

(Пекарији) 
Catagonus wagneri Чако пекари (I) 

CARNIVORA Ailuridae Ailurus fulgens  Мали (црвени) панда (I) 
(МЕСОЈЕДИ) Canidae 

(Пси) 
Canis lupus (све 
популације, осим оних у 
Шпанији северно од реке 
Dourо и Грчкој северно од 
39-те паралеле. Популације 
у Бутану, Индији, Непалу и 
Пакистану наведене су у 
Додатку I Конвенције; све 
друге популације су 
наведене у Додатку II) 

Вук (I/II) 

  Canis simensis Етиопски вук  
  Speothos venaticus  Колумбијски дивљи 

пас 
(I) 
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 Felidae 
(Мачке) 

Acinonyx jubatus (одобрене 
су следеће извозне квоте за 
живе примерке и ловачке 
трофеје: Боцвана: 5; 
Намибија: 150; Зимбабве: 
50. Трговина тим 
примерцима подлеже 
одредбама члана 4. овог 
Правилника) 

Гепард (I) 

  Caracal caracal (само 
популација у Азији; све су 
друге популације укључене 
у Прилог II овог 
Правилника) 

Каракал (пустињски 
рис) 

(I) 

  Catopuma temminckii  Азијска златна мачка (I) 
  Felis nigripes  Црнонога мачка (I) 
  Felis silvestris  Дивља мачка (II) 
  Leopardus geoffroyi  Жофројева мачка (I) 
  Leopardus jacobitus  Андска планинска 

мачка 
(I) 

  Leopardus pardalis  Оцелот (I) 
  Leopardus tigrinus  Тиграста мачка (I) 
  Leopardus wiedii  Маргеј (I) 
  Lynx lynx Рис (II) 
  Lynx pardinus  Иберски рис (I) 
  Neofelis nebulosa  Облачасти леопард (I) 
  Panthera leo persica  Азијски лав 

(подврста persica) 
(I) 

  Panthera onca  Јагуар (I) 
  Panthera pardus  Леопард (I) 
  Panthera tigris  Тигар (I) 
  Pardofelis marmorata  Пегава мачка (I) 
  Prionailurus bengalensis 

bengalensis (само 
популација у Бангладешу, 
Индији и Тајланду; све 
друге популације су 
укључене у Прилог II овог 
Правилника)  

Леопардаста мачка (I) 

  Prionailurus iriomotensis  Леопардаста мачка 
(подврста 
iriomotensis) 

(II) 

  Prionailurus planiceps   (I) 
  Prionailurus rubiginosus 

(само популација у Индији; 
све су друге популације 
укључене у Прилог II овог 
Правилника)  

 (I) 

  Puma concolor coryi  Пума (подврста coryi 
са Флориде) 

(I) 

  Puma concolor costaricensis  Пума (подврста из 
Костарике) 

(I) 

  Puma concolor couguar  Пума (подврста 
couguar) 

(I) 

  Puma yaguarondi (само 
популације у Центалној и 
Северној Америци; све 
друге популације су 
укључене у Прилог II овог 
Правилника) 

Јагуарунди (I) 
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  Uncia uncia  Снежни леопард (I) 
 Mustelidae 

(Куне) 
      Lutrinae 
      (Видре) 

Aonyx capensis microdon 
(само популације у 
Камеруну и Нигерији; све 
друге популације су 
укључене у Прилог II овог 
Правилника) 

 (I) 

  Enhydra lutris nereis  Јужна морска видра 
(подврста nereis) 

(I) 

  Lontra felina  (I) 
  Lontra longicaudis  (I) 
  Lontra provocax  (I) 
  Lutra lutra  Видра (I) 
  Lutra nippon  Јапанска видра (I) 
  Pteronura brasiliensis  Џиновска видра (I) 
       Mustelinae Mustela nigripes  Северноамерички 

црноноги твор 
(I) 

 Otariidae Arctocephalus philippii  (II) 
  Arctocephalus townsendi  (I) 
 Phocidae 

(Прави туљани) 
Monachus spp.  Фока монахиња (I) 

 Ursidae Ailuropoda melanoleuca  Панда (I) 
 (Медведи) Helarctos malayanus  Сунчев медвед (I) 
  Melursus ursinus  Медвед уснаш (I) 
  Tremarctos ornatus  Медвед са наочарима (I) 
  Ursus arctos (само су 

популације у Бутану, Кини, 
Мексику и Монголији и 
подврста Ursus arctos 
isabellinus наведене у 
Додатку I Конвенције; све 
друге популације су 
наведене у Додатку II 
Конвенције) 

Мрки медвед (I/II) 

  Ursus thibetanus Тибетански медвед, 
месечев медвед, 
азијски црни медвед 

(I) 

 Viverridae 
(Вивере, цибетке) 

Prionodon pardicolor  Пегави линсанг (I) 

CETACEA 
(КИТОВИ) 

 CETACEA spp.  Китови (I/II) (5) 

CHIROPTERA Pteropodidae Acerodon jubatus  (I) 
(СЛЕПИ МИШЕВИ) (Летеће лисице, Pteropus insularis   (I) 
 летипси) Pteropus livingstonii   (II) 
  Pteropus loochoensis   (I) 
  Pteropus mariannus  (I) 
  Pteropus molossinus  (I) 
  Pteropus pelewensis  (I) 
  Pteropus pilosus  (I) 
  Pteropus rodricensis  (II) 
  Pteropus samoensis  (I) 
  Pteropus tonganus  (I) 
  Pteropus ualanus  (I) 
  Pteropus voeltzkowi  (II) 
  Pteropus yapensis  (I) 
CINGULATA Dasypodidae 

(Оклопници) 
Priodontes maximus  Џиновски оклопник (I) 

DASYUROMORPHIA Dasyuridae Sminthopsis longicaudata   (I) 
 (Торбарски мишеви) Sminthopsis psammophila  (I) 
 Thylacinidae Thylacinus cynocephalus Торбарски вук (I) 
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(Торбарски вукови) (можда изумрла) 
DIPROTODONTIA Macropodidae Lagorchestes hirsutus  (I) 
 (Кенгури и валабији) Lagostrophus fasciatus   (I) 
  Onychogalea fraenata  (I) 
  Onychogalea lunata  (I) 
 Potoroidae Bettongia spp.   (I) 
  Caloprymnus campestris 

(можда изумрла)  
Пустињски пацов-
кенгур 

(I) 

 Vombatidae 
(Вомбати) 

Lasiorhinus krefftii  (I) 

LAGOMORPHA Leporidae Caprolagus hispidus   (I) 
 (Зечеви и кунићи) Romerolagus diazi   (I) 
PERAMELEMORPHIA Chaeropodidae Chaeropus ecaudatus 

(можда изумрла) 
 (I) 

 Peramelidae 
(Бандикути) 

Perameles bougainville  (I) 

 Thylacomyidae Macrotis lagotis Велики билби (I) 
  Macrotis leucura Мали билби (I) 
PERISSODACTYLA 
(КОПИТАРИ) 

Equidae 
(Коњи) 

Equus africanus (изузевши 
одомаћени облик познат и 
под називом Equus asinus 
који не подлеже одредбама 
овог Правилника) 

Нубијски магарац 
(E. asinus - афрички 
дивљи магарац) 

(I) 

  Equus grevyi Грејвијева зебра (I) 
  Equus hemionus (врста је 

наведена у Додатку II 
Конвенције, али су 
подврсте Equus hemionus 
hemionus и E. hemionus khur 
наведене у Додатку I 
Конвенције) 

Aзијски магарац 
(E. hemionus 
hemionus - кулан) 

(I/II) 

  Equus kiang Кијанг (II) 
  Equus przewalskii  Коњ Прзевалски (I) 
  Equus zebra zebra Типична брдска 

зебра 
(I) 

 Rhinocerotidae 
(Носорози) 

Rhinocerotidae spp. 
(изузевши подврсту 
укључену у Прилог II овог 
Правилника) 

Носорози (I) 

 Tapiridae 
(Тапири) 

Tapiridae spp. (изузевши 
врсту укључену у Прилог II 
овог Правилника) 

Тапири (I) 

PRIMATES Atelidae Alouatta coibensis  Црни дрекавац (I) 
(ПРИМАТИ) (Пауколики мајмуни) Alouatta palliata  Плаштасти дрекавац (I) 
  Alouatta pigra   (I) 
  Ateles geoffroyi frontatus  Црноруки паук-

мајмун (подврста 
frontatus) 

(I) 

  Ateles geoffroyi panamensis Црноруки паук-
мајмун (подврста 
panamensis) 

(I) 

  Brachyteles arachnoides  (I) 
  Brachyteles hypoxanthus  (I) 
  Oreonax flavicaudata Жуторепи рунасти 

мајмун 
(I) 

 Cebidae Callimico goeldii  Гелдијев мармозет (I) 
 (Мармозети и Callithrix aurita  Белоухи мармозет (I) 
 тамарини) Callithrix flaviceps   (I) 
  Leontopithecus spp.  Златни тамарини (I) 
  Saguinus bicolor  Двобојни тамарин (I) 
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  Saguinus geoffroyi  Жофројев тамарин (I) 
  Saguinus leucopus  (I) 
  Saguinus martinsi  (I) 
  Saguinus oedipus  (I) 
  Saimiri oerstedii   (I) 
 Cercopithecidae Cercocebus galeritus  (I) 
 (Мајмуни Старог  Cercopithecus diana  Диана мајмун (I) 
 света) Cercopithecus roloway   (I) 
  Cercopithecus solatus   (II) 
  Colobus satanas  Црни колобус (II) 
  Macaca silenus  Лав-макак (I) 
  Mandrillus leucophaeus  Дрил (I) 
  Mandrillus sphinx  Мадрил (I) 
  Nasalis larvatus  Дугоноси мајмун (I) 
  Piliocolobus foai  (II) 
  Piliocolobus gordonorum  (II) 
  Piliocolobus kirkii  (I) 
  Piliocolobus pennantii  (II) 
  Piliocolobus preussi   (II) 
  Piliocolobus rufomitratus  (I) 
  Piliocolobus tephroceles  (II) 
  Piliocolobus tholloni  (II) 
  Presbytis potenziani  (I) 
  Pygathrix spp.  Лангури (I) 
  Rhinopithecus spp.  (I) 
  Semnopithecus ajax  (I) 
  Semnopithecus dussumieri  (I) 
  Semnopithecus entellus   (I) 
  Semnopithecus hector   (I) 
  Semnopithecus hypoleucos   (I) 
  Semnopithecus priam   (I) 
  Semnopithecus schistaceus   (I) 
  Simias concolor  (I) 
  Trachypithecus delacouri   (II) 
  Trachypithecus francoisi   (II) 
  Trachypithecus geei   (I) 
  Trachypithecus hatinhensis   (II) 
  Trachypithecus johnii   (II) 
  Trachypithecus laotum   (II) 
  Trachypithecus pileatus   (I) 
  Trachypithecus 

poliocephalus  
 (II) 

  Trachypithecus shortridgei   (I) 
 Cheirogaleidae 

(Патуљасти и 
мишолики лемури) 

Cheirogaleidae spp. Патуљасти лемури (I) 

 Daubentoniidae Daubentonia 
madagascariensis 

Ај-ај (I) 

 Hominidae 
(Човеколики 

Gorilla beringei Источни (планински) 
горила 

(I) 

 мајмуни) Gorilla gorilla Западни горила (I) 
  Pan spp. Шимпанзе (I) 
  Pongo abelii Орангутан са 

Суматре 
(I) 

  Pongo pygmaeus Орангутан са Борнеа (I) 
 Hylobatidae 

(Гибони) 
Hylobatidae spp.  Гибони (I) 

 Indridae Indridae spp.  Индрији, сифаке и 
рунасти лемури 

(I) 
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 Lemuridae 
(Лемури) 

Lemuridae spp. Лемури (I) 

 Lepilemuridae 
(Ласичасти лемури) 

Lepilemuridae spp.  (I) 

 Lorisidae 
(Лорији) 

Nycticebus spp. Лењи (Лорији) (I) 

 Pitheciidae Cacajao spp. Уакарији (I) 
  Callicebus barbarabrownae  (II) 
  Callicebus melanochir  (II) 
  Callicebus nigrifrons Црночели тити (II) 
  Callicebus personatus  Атлантски тити (II) 
  Chiropotes albinasus Белоноси саки (I) 
 Tarsiidae 

(Авети) 
Tarsius spp.  Авети (II) 

PROBOSCIDEA Elephantidae Elephas maximus  Индијски слон (I) 
(СУРЛАШИ) (Слонови) Loxodonta africana 

(изузевши популације у 
Боцвани, Намибији, 
Јужноафричкој Републици 
и Зимбабвеу, које су 
укључене у Прилог II овог 
Правилника) 

Афрички слон (I) 

RODENTIA 
(ГЛОДАРИ) 

Chinchillidae 
(Чинчиле) 

Chinchilla spp. (примерци 
одомаћеног облика не 
подлежу одредбама овог 
Правилника) 

Чинчила (I) 

 Hystricidae 
(Бодљикави прасићи 
Старог света) 

Hystrix cristata Бодљикаво прасе  

 Muridae Leporillus conditor   (I) 
 (Мишеви) Pseudomys fieldi praeconis  (I) 
  Xeromys myoides   (I) 
  Zyzomys pedunculatus   (I) 
 Sciuridae 

(Веверице) 
Cynomys mexicanus   (I) 

SIRENIA 
(СИРЕНЕ) 

Dugongidae 
(Дугонзи, морске 
краве) 

Dugong dugon  Дугонг (I) 

 Trichechidae 
(Ламантини) 

Trichechidae spp. 
(Trichechus inunguis и 
Trichechus manatus су 
наведене у Додатку I 
Конвенције, Trichechus 
senegalensis је наведена у 
Додатку II Конвенције) 

Манатији (I/II) 

AVES - ПТИЦЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ANSERIFORMES Anatidae Anas aucklandica  Окландска крџа (I) 
(ГУШЧАРИЦЕ) (Патке, гуске, Anas chlorotis Новозеландска крџа (I) 
 лабудови) Anas laysanensis Лајсанска патка (I) 
  Anas nesiotis  (I) 
  Anas oustaleti   (I) 
  Anas querquedula  Гроготовац  
  Asarcornis scutulata Белокрила патка (I) 
  Aythya innotata Мадагаскарска патка 

њорка 
 

  Aythya nyroca  Патка њорка   
  Branta canadensis 

leucopareia  
Канадска гуска (ssp. 
leucopareia) 

(I) 
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  Branta ruficollis  Гуска црвеновољка (II) 
  Branta sandvicensis  Хавајска гуска  (I) 
  Mergus octosetaceus Бразилски ронац  
  Oxyura leucocephala  Белоглава патка (II) 
  Rhodonessa caryophyllacea 

(можда изумрла)  
Ружичастоглава 
патка 

(I) 

  Tadorna cristata    
APODIFORMES 
(ЧИОПЕ) 

Trochilidae 
(Колибри) 

Glaucis dohrnii  Бахијски (Колибри) (I) 

CHARADRIIFORMES 
(ШЉУКАРИЦЕ) 

Laridae 
(Галебови) 

Larus relictus  Монголски галеб (I) 

 Scolopacidae 
(Шљуке, спрудници, 

Numenius borealis Ескимска царска 
шљука 

(I) 

 спрутке и лисконоге) Numenius tenuirostris Танкокљуни царска 
шљука 

(I) 

  Tringa guttifer  Сахалински 
спрудник 

(I) 

CICONIIFORMES Ardeidae Bubulcus ibis  Чапља говедарка  
(ЧАПЉЕ) (Чапље) Casmerodius (Egretta) albus Велика бела чапља  
  Egretta garzetta  Мала бела чапља  
 Ciconiidae Ciconia boyciana  Црнокљуна рода (I) 
 (Роде) Ciconia nigra  Црна рода (II) 
  Ciconia stormi Црнокапа рода  
  Jabiru mycteria  Јабиру   (I) 
  Leptoptilos dubius Асамски марабу  
  Mycteria cinerea Црвенолика рода (I) 
 Phoenicopteridae 

(Пламенци) 
Phoenicopterus ruber  Пламенац  (II) 

 Threskiornithidae Geronticus calvus  Црвенокапи ражањ  (II) 
 (Ражњеви, Geronticus eremita Ћелави ражањ (I) 
 кашичари) Nipponia nippon  Црвенолики ражањ (I) 
  Platalea leucorodia  Кашичар (II) 
  Pseudibis gigantea Велики ибис  
COLUMBIFORMES 
(ГОЛУБОВИ) 

Columbidae 
(Голубови, грлице) 

Caloenas nicobarica Кудрави голуб (I) 

  Claravis godefrida Љубичастокрили  
голуб 

  

  Columba livia  Дивљи голуб   
  Ducula mindorensis Миндорска воћарица (I) 
  Leptotila wellsi Гренадски голуб   
  Streptopelia turtur  Грлица   
CORACIIFORMES 
(МОДРОВРАНЕ) 

Bucerotidae 
(Кљунорошци) 

Aceros nipalensis  Црвеногрли 
кљунорожац 

(I) 

  Rhyticeros (Aceros) 
subruficollis 

 (I) 

  Buceros bicornis  Велики кљунорожац (I) 
  Rhinoplax (Buceros) vigil  Шлемасти 

кљунорожац 
(I) 

CUCULIFORMES 
(КУКАВИЦЕ) 

Musophagidae 
(Туракои) 

Tauraco bannermani  Камерунски турако (II) 

FALCONIFORMES Accipitridae Accipiter brevipes  Краткопрсти кобац  (II) 
(ГРАБЉИВИЦЕ) (Јастребови, мишари, Accipiter gentilis Јастреб  (II) 
 орлови) Accipiter nisus  Кобац  (II) 
  Aegypius monachus  Црни лешинар (II) 
  Aquila adalberti  Шпански крсташ (I) 
  Aquila chrysaetos Сури орао (II) 
  Aquila clanga  Црни орао (II) 
  Aquila heliaca Крсташ (I) 
  Aquila pomarina Орао кликташ (II) 
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  Buteo buteo  Мишар (II) 
  Buteo lagopus Гаћасти мишар (II) 
  Buteo rufinus  Риђи мишар (II) 
  Chondrohierax uncinatus 

wilsonii  
Кукастокљуна луња  (I) 

  Circaetus gallicus  Змијар (II) 
  Circus aeruginosus  Еја мочварица (II) 
  Circus cyaneus  Пољска еја (II) 
  Circus macrourus  Степска еја (II) 
  Circus pygargus  Еја ливадарка (II) 
  Elanus caeruleus Бела луња (II) 
  Eutriorchis astur Мадагаскарски 

змијар 
(II) 

  Gypaetus barbatus  Брадан (II) 
  Gyps fulvus  Белоглави суп (II) 
  Haliaeetus spp. (врста 

Haliaeetus albicilla наведена 
је у Додатку I Конвенције; 
друге врсте су наведене у 
Додатку II Конвенције) 

Белорепани (I/II) 

  Harpia harpyja  Харпија  (I) 
  Hieraaetus fasciatus  Пругасти орао (II) 
  Hieraaetus pennatus  Патуљасти орао  (II) 
  Leucopternis occidentalis  Пругастоглави 

мишар 
(II) 

  Milvus migrans  Црна луња (II) 
  Milvus milvus  Црвена луња (II) 
  Neophron percnopterus  Бела кања (II) 
  Pernis apivorus Осичар (II) 
  Pithecophaga jefferyi Филипински орао (I) 
 Cathartidae 

(Амерички  
Gymnogyps californianus  Калифорнијски 

кондор 
(I) 

 лешинари) Vultur gryphus  Андски кондор (I) 
 Falconidae 

(Соколови) 
Falco araeus  Сејшелска ветрушка (I) 

  Falco biarmicus  Кршки соко (II) 
  Falco cherrug  Степски соко  (II) 
  Falco columbarius  Мали соко  (II) 
  Falco eleonorae  Морски соко (II) 
  Falco jugger  Индијски соко (I) 
  Falco naumanni Белонокта ветрушка (II) 
  Falco newtoni (само 

сејшелска популација) 
Мадагаскарска 
ветрушка 

(I) 

  Falco pelegrinoides Пустињски соко (I) 
  Falco peregrinus  Сиви соко (I) 
  Falco punctatus  Маурицијуска 

ветрушка 
(I) 

  Falco rusticolus  Северни соко (I) 
  Falco subbuteo  Соко ластавичар  (II) 
  Falco tinnunculus  Ветрушка  (II) 
  Falco vespertinus  Сива ветрушка (II) 
 Pandionidae 

(Орлови рибари) 
Pandion haliaetus Орао рибар (II) 

GALLIFORMES 
(КОКОШКЕ) 

Cracidae 
(Гуани, чачалаке, 

Crax alberti  Плавокљуни хоко (III 
Колумбија) 

 хокои) Crax blumenbachii  Крунсати хоко (I) 
  Mitu mitu Алагоашки хоко (I) 
  Oreophasis derbianus Рогати гуан (I) 
  Penelope albipennis  Белокрили гуан  (I) 
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  Pipile jacutinga  Црночели гуан  (I) 
  Pipile pipile  Тринидадски гуан  (I) 
 Megapodiidae 

(Коке хумкашице) 
Macrocephalon maleo Сулавешка кокошка (I) 

 Phasianidae Catreus wallichii Хималајски фазан  (I) 
 (Јаребице, Colinus virginianus ridgwayi   (I) 
 препелице, фазани, Crossoptilon crossoptilon  Бели фазан (I) 
 кокошке) Crossoptilon mantchuricum  Бркати фазан (I) 
  Lophophorus impejanus Хималајски монал (I) 
  Lophophorus lhuysii  Кинески монал (I) 
  Lophophorus sclateri  Белолеђи монал (I) 
  Lophura edwardsi Вијетнамски фазан (I) 
  Lophura imperialis  Плави фазан (I) 
  Lophura swinhoii  Тајвански фазан (I) 
  Odontophorus strophium Огрличаста  

препелица 
  

  Ophrysia superciliosa Хималајска 
препелица 

  

  Polyplectron napoleonis Палавански паунаш (I) 
  Rheinardia ocellata  Пегави паун (I) 
  Syrmaticus ellioti Белотрби фазан (I) 
  Syrmaticus humiae  Плавоврати фазан (I) 
  Syrmaticus mikado  Мрки фазан (I) 
  Tetraogallus caspius  Каспијска кока (I) 
  Tetraogallus tibetanus  Тибетанска кока (I) 
  Tragopan blythii  Црвеногруди 

трагопан 
(I) 

  Tragopan caboti Пегави трагопан (I) 
  Tragopan melanocephalus Мрки трагопан (I) 
  Tympanuchus cupido 

attwateri  
 (I) 

GRUIFORMES Gruidae Grus americana  Бели ждрал (I) 
(ЖДРАЛОВИ) (Ждралови) Grus canadensis (врста је 

наведена у Додатку II 
Конвенције, али су 
подврсте Grus canadensis 
nesiotes и Grus canadensis 
pulla наведене у Додатку I 
Конвенције) 

Канадски ждрал (I/II) 

  Grus grus Ждрал (II) 
  Grus japonensis Црвенокапи ждрал (I) 
  Grus leucogeranus  Сибирски ждрал (I) 
  Grus monacha  Кинески ждрал (I) 
  Grus nigricollis Црноврати ждрал (I) 
  Grus vipio Монголски ждрал (I) 
 Otididae Ardeotis nigriceps  Индијска дропља (I) 
 (Дропље) Chlamydotis macquenii  (I) 
  Chlamydotis undulata  Хубара (I) 
  Houbaropsis bengalensis   (I) 
  Otis tarda  Дропља (II) 
  Sypheotides indicus  (II) 
  Tetrax tetrax Мала дропља (II) 
 Rallidae 

(Барске коке и лиске) 
Gallirallus sylvestris  Смеђа кокица (I) 

 Rhynochetidae 
(Кагуи) 

Rhynochetos jubatus Кагу (I) 

PASSERIFORMES 
(ПЕВАЧИЦЕ) 

Atrichornithidae 
(Пиргашице ) 

Atrichornis clamosus  Црногруда 
пиргашица 

(I) 

 Cotingidae Cotinga maculata  (I) 
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 (Котинге) Xipholena atropurpurea  (I) 
 Fringillidae 

(Зебе) 
Carduelis cucullata  Венецулеански 

чижак 
(I) 

 Hirundinidae 
(Ласте) 

Pseudochelidon sirintarae   (I) 

 Icteridae 
(Трупијали) 

Xanthopsar (Agelaius) flavus   (I) 

 Meliphagidae 
(Медоједи) 

Lichenostomus melanops 
cassidix 

 (I) 

 Muscicapidae 
(Мухарице) 

Acrocephalus (Bebrornis) 
rodericanus  

 (III 
Маурицијус) 

  Dasyornis broadbenti 
litoralis (можда изумрла)  

 (I) 

  Dasyornis longirostris   (I) 
  Picathartes gymnocephalus Беловрата 

гологлавка 
(I) 

  Picathartes oreas  (I) 
 Pittidae Pitta gurneyi   (I) 
 (Пите) Pitta kochi   (I) 
 Sturnidae 

(Чворци) 
Leucopsar rothschildi Балијска мина (I) 

 Zosteropidae 
(Белооке) 

Zosterops albogularis  (I) 

PELECANIFORMES 
(НЕСИТИ) 

Fregatidae 
(Брзани) 

Fregata andrewsi Белотрби брзан (I) 

 Pelecanidae 
(Несити) 

Pelecanus crispus Кудрави несит  (I) 

 Sulidae 
(Блуне) 

Papasula abbotti  Црнокрила блуна (I) 

PICIFORMES Picidae Campephilus imperialis  Велика жуна (I) 
(ДЕТЛИЋИ) (Детлићи) Dryocopus javensis richardsi Белотрба жуна (I) 
PODICIPEDIFORMES 
(ГЊУРЦИ) 

Podicipedidae 
(Гњурци) 

Podilymbus gigas  Атлантски гњурац (I) 

PROCELLARIIFORMES 
(ЦЕВОНОСКЕ) 

Diomedeidae 
(Албатроси) 

Phoebastria (Diomedea) 
albatrus 

Жутоглави албатрос (I) 

PSITTACIFORMES Cacatuidae Cacatua goffini  Танимбарски какаду (I) 
(ПАПАГАЈИ) (Какадуи) Cacatua haematuropygia Филипински какаду (I) 
  Cacatua moluccensis  Молучки какаду (I) 
  Cacatua sulphurea  (I) 
  Probosciger aterrimus  Палмин какаду (I) 
 Loriidae Eos histrio  Плавогруди лори (I) 
 (Лорији) Vini spp. (врста Vini 

ultramarina наведена је у 
Додатку I Конвенције, 
остале су врсте  наведене у 
Додатку II Конвенције) 

 (I/II) 

 Psittacidae 
(Папагаји) 

Amazona arausiaca  Доминиканска 
амазона 

(I) 

  Amazona barbadensis Жуторамена амазона (I) 
  Amazona brasiliensis  Шареноглава 

амазона 
(I) 

  Amazona finschi  (I) 
  Amazona guildingii Пламена амазона (I) 
  Amazona imperialis  Царска амазона (I) 
  Amazona leucocephala  Кубанска амазона (I) 
  Amazona (ochrocephala) 

auropalliata 
 (I) 

  Amazona (ochrocephala) 
oratrix  

 (I) 

  Amazona pretrei  Црвенолика амазона (I) 
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  Amazona rhodocorytha Плаволика амазона  (I) 
  Amazona tucumana  Тукуманска амазона  (I) 
  Amazona versicolor Кестењастогруда 

амазона  
(I) 

  Amazona vinacea  Љубичастогруда 
амазона 

(I) 

  Amazona viridigenalis Тамаулипска 
амазона 

(I) 

  Amazona vittata Порториканска 
амазона  

(I) 

  Anodorhynchus spp.   (I) 
  Ara ambiguus Зелена ара (I) 
  Ara glaucogularis  Плавогрла ара (I) 
  Ara macao  Црвено-плава ара (I) 
  Ara militaris  Војничка ара (I) 
  Ara rubrogenys  Црвеночела ара (I) 
  Cyanopsitta spixii  Плава ара (I) 
  Cyanoramphus cookii  (I) 
  Cyanoramphus forbesi  Чатамска козица  (I) 
  Cyanoramphus 

novaezelandiae 
Козица (I) 

  Cyanoramphus saisseti  (I) 
  Cyclopsitta diophthalma 

coxeni  
 (I) 

  Eunymphicus cornutus  Ћубаста козица (I) 
  Guarouba guarouba  Златна јандаја (I) 
  Neophema chrysogaster Наранџастотрби 

папагај 
(I) 

  Ognorhynchus icterotis  Жутолика јандаја (I) 
  Pezoporus occidentalis 

(можда изумрла) 
 (I) 

  Pezoporus wallicus  Подземни папагај (I) 
  Pionopsitta pileata  Црвеночели папагај (I) 
  Primolius couloni  Плавоглава ара (I) 
  Primolius maracana  Плавокрила ара (I) 
  Psephotus chrysopterygius  Плави папагај (I) 
  Psephotus dissimilis  Плавотрби папагај (I) 
  Psephotus pulcherrimus 

(можда изумрла)  
Рајски папагај (I) 

  Psittacula echo Маурицијуски 
александар 

(I) 

  Pyrrhura cruentata  Црвеноухи папагај (I) 
  Rhynchopsitta spp.   (I) 
  Strigops habroptilus  Какапо (I) 
RHEIFORMES Rheidae 

(Нандуи) 
Pterocnemia (Rhea) pennata 
(изузевши популације врсте 
Pterocnemia pennata 
pennata, које су укључене у 
Прилог II овог Правилника) 

Мали нанду  (I) 

SPHENISCIFORMES 
(ПИНГВИНИ) 

Spheniscidae 
(Пингвини) 

Spheniscus humboldti Хумболтски пингвин (I) 

STRIGIFORMES Strigidae Aegolius funereus  Гаћаста кукумавка (II) 
(СОВЕ) (Сове) Asio flammeus  Ритска сова (II) 
  Asio otus  Утина (II) 
  Athene noctua  Кукумавка (II) 
  Bubo bubo Буљина (II) 
  Glaucidium passerinum  Мала сова (II) 
  Heteroglaux blewitti Шумска кукумавка (I) 
  Mimizuku gurneyi  Велики ћук (I) 
  Ninox novaeseelandiae Новозеландски ћук (I) 
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undulata  
  Ninox (squamipila) natalis Индонезијски ћук (I) 
  Nyctea scandiaca  Снежна сова (II) 
  Otus ireneae Кенијски ћук (II) 
  Otus scops Ћук (II) 
  Strix aluco Шумска сова  (II) 
  Strix nebulosa  Лапонска сова (II) 
  Strix uralensis Дугорепа сова (II) 
  Surnia ulula  Јастребача (II) 
 Tytonidae Tyto alba  Кукувија (II) 
 (Кукувије) Tyto soumagnei  Мадагаскарска 

кукувија 
(I) 

STRUTHIONIFORMES 
(НОЈЕВИ) 

Struthionidae 
(Нојеви) 

Struthio camelus (само 
популације у Алжиру, 
Буркини Фасо, Камеруну, 
Централноафричкој 
Републици, Чаду, Малију, 
Мауританији, Мароку, 
Нигеру, Нигерији, 
Сенегалу и Судану; ниједна 
друга популација није 
укључена у Прилоге овог 
Правилника) 

Ној (I) 

TINAMIFORMES 
(ТИНАМУИ) 

Tinamidae 
(Тинамуи) 

Tinamuss solitarius  Парагвајски тинаму (I) 

TROGONIFORMES 
(ТРОГОНИ) 

Trogonidae 
(Трогони) 

Pharomachrus mocinno Дугорепи квецал (I) 

REPTILIA - ГМИЗАВЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

CROCODYLIA Alligatoridae Alligator sinensis   (I) 
 (Алигатори) Caiman crocodilus 

apaporiensis  
 (I) 

  Caiman latirostris (изузевши 
популацију у Аргентини 
која је укључена у Прилог 
II овог Правилника) 

Кајман (I) 

  Melanosuchus niger 
(изузевши популацију у 
Бразилу и Еквадору која је 
укључена у Прилог II овог 
Правилника и подлеже 
нултој годишњој извозној 
квоти све док годишњу 
извозну квоту не одобри 
Секретаријат Конвенције o 
међународној трговини 
угроженим врстама дивље 
флоре и фауне и Стручна 
комисија за крокодиле 
IUCN-a) 

Црни кајман (I) 

 Crocodylidae 
(Крокодили) 

Crocodylus acutus 
(изузевши популације на 
Куби, која је укључена у 
Прилог II овог Правилника) 

 (I) 

  Crocodylus cataphractus   (I) 
  Crocodylus intermedius   (I) 
  Crocodylus mindorensis   (I) 
  Crocodylus moreletii   (I) 
  Crocodylus niloticus Нилски крокодил (I) 
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(изузевши популације у 
Боцвани, Етиопији, Кенији, 
Мадагаскару, Малавију, 
Мозамбику, Намибији, 
Јужноафричкој Републици, 
Уганди, Уједињеној 
Републици Танзанији 
[подложе годишњој 
извозној квоти највише до 
1.600 дивљих примерака 
укључујући ловачке 
трофеје поред примерака 
добијених фармским 
узгојем], Замбији и 
Зимбабвеу; ове су 
популације укључене у 
Прилог II овог Правилника) 

  Crocodylus palustris   (I) 
  Crocodylus porosus 

(изузевши популације у 
Аустралији, Индонезији и 
Папуа Новој Гвинеји, које 
су укључене у Прилог II 
овог Правилника) 

Естуарски крокодил (I) 

  Crocodylus rhombifer   (I) 
  Crocodylus siamensis   (I) 
  Osteolaemus tetraspis   (I) 
  Tomistoma schlegelii   (I) 
 Gavialidae 

(Гавијали) 
Gavialis gangeticus  Гавијал (I) 

RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae 
(Туатаре) 

Sphenodon spp.  Туатара (I) 

SAURIA Chamaeleonidae Brookesia perarmata   (I) 
 (Камелеони) Chamaeleo chamaeleon  Камелеон (II) 
 Gekkonidae 

(Гекони) 
Phelsuma guentheri   (II) 

 Helodermatidae Heloderma horridum 
charlesbogerti 

Гила чудовиште (I) 

 Iguanidae 
(Игуане) 

Brachylophus spp.   (I) 

  Cyclura spp.   (I) 
  Sauromalus varius  (I) 
 Lacertidae Gallotia simonyi  (I) 
  Podarcis lilfordi   (II) 
  Podarcis pityusensis   (II) 
 Varanidae Varanus bengalensis   (I) 
 (Варани) Varanus flavescens  (I) 
  Varanus griseus   (I) 
  Varanus komodoensis  Комодски змај (I) 
  Varanus nebulosus  (I) 
  Varanus olivaceus  (II) 
SERPENTES Boidae Acrantophis spp.   (I) 
 (Удави) Boa constrictor occidentalis  Царски удав (I) 
  Epicrates inornatus  (I) 
  Epicrates monensis   (I) 
  Epicrates subflavus   (I) 
  Eryx jaculus  Пешчани удав  (II) 
  Sanzinia madagascariensis  (I) 
 Bolyeriidae Bolyeria multocarinata   (I) 
  Casarea dussumieri   (I) 
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 Pythonidae 
(Питони) 

Python molurus molurus  Лоптасти питон (I) 

 Viperidae Vipera latifii   
  Vipera ursinii (само 

популација у Европи осим 
подручја у саставу бившег 
СССР-a; те популације 
нису укључене у Прилоге 
овог Правилника) 

Планински шарган (I) 

TESTUDINES Chelidae Pseudemydura umbrina   (I) 
 Cheloniidae Cheloniidae spp.   (I) 
 Dermochelyidae Dermochelys coriacea   (I) 
 Emydidae Glyptemys muhlenbergii   (I) 
 (Барске корњаче) Terrapene coahuila   (I) 
 Geoemydidae Batagur baska   (I) 
  Geoclemys hamiltonii   (I) 
  Melanochelys tricarinata   (I) 
  Morenia ocellata   (I) 
  Pangshura tecta  (I) 
 Testudinidae 

(Копнене корњаче) 
Astrochelys radiata   (I) 

  Astrochelys yniphora   (I) 
  Chelonoidis nigra   (I) 
  Gopherus flavomarginatus   (I) 
  Malacochersus tornieri   (II) 
  Psammobates geometricus   (I) 
  Pyxis arachnoides  (I) 
  Pyxis planicauda  (I) 
  Testudo graeca  Грчка корњача (II) 
  Testudo hermanni  Шумска корњача (II) 
  Testudo kleinmanni   (I) 
  Testudo marginata   (II) 
 Trionychidae Apalone spinifera atra   (I) 
  Aspideretes gangeticus   (I) 
  Aspideretes hurum   (I) 
  Aspideretes nigricans   (I) 

AMPHIBIA - ВОДОЗЕМЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ANURA Bufonidae Altiphrynoides spp.   (I) 
(БЕЗРЕПИ (Краставе жабе) Atelopus zeteki   (I) 
ВОДОЗЕМЦИ)  Bufo periglenes  (I) 
  Bufo superciliaris   (I) 
  Nectophrynoides spp.   (I) 
  Nimbaphrynoides spp.   (I) 
  Spinophrynoides spp.   (I) 
 Microhylidae Dyscophus antongilii  (I) 
 Rheobatrachidae Rheobatrachus silus  (II) 
CAUDATA 
(РЕПАТИ ВОДОЗЕМЦИ) 

Cryptobranchidae Andrias spp.   (I) 

PISCES - РИБЕ 
CHONDROYCHTHYES (ELASMOBRANCHII) - РУШЉОРИБЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

RAJIFORMES 
(РАЖЕ) 

Pristidae 
(Teстераче) 

Pristidae spp. (изузевши 
врсту која се налази у 
Прилогу II овог 
Правилника) 

 (I) 

ACTINOPTERYGII - ЗРАКОПЕРКЕ 
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РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser brevirostrum   (I) 
 (Кечиге, јесетровке) Acipenser sturio  Атланска јесетра (I) 
CYPRINIFORMES Catostomidae 

(Припијаче) 
Chasmistes cujus  (I) 

 Cyprinidae 
(Шаранке) 

Probarbus jullieni  (I) 

OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossidae Scleropages formosus  (I) 
PERCIFORMES Sciaenidae Totoaba macdonaldi  (I) 
SILURIFORMES Pangasiidae Pangasianodon gigas   (I) 

SARCOPTERYGII - ШАКОПЕРКЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

COELACANTHIFORMES Latimeriidae Latimeria spp. Латимерија, 
целакант 

(I) 

ARTHROPODA - ЗГЛАВКАРИ 
INSECTA - ИНСЕКТИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

LEPIDOPTERA Papilionidae Ornithoptera alexandrae   (I) 
(ЛЕПТИРИ) (Ластини репци) Papilio chikae  (I) 
  Papilio homerus  (I) 
  Papilio hospiton   (I) 
  Parnassius apollo  Аполон (II) 

MOLLUSCA - МЕКУШЦИ 
BIVALVIA - ШКОЉКЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

UNIONOIDA Unionidae Conradilla caelata   (I) 
  Dromus dromas   (I) 
  Epioblasma curtisii   (I) 
  Epioblasma florentina   (I) 
  Epioblasma sampsonii  (I) 
  Epioblasma sulcata 

perobliqua  
 (I) 

  Epioblasma torulosa 
gubernaculum 

 (I) 

  Epioblasma torulosa torulosa  (I) 
  Epioblasma turgidula   (I) 
  Epioblasma walkeri   (I) 
  Fusconaia cuneolus  (I) 
  Fusconaia edgariana  (I) 
  Lampsilis higginsii  (I) 
  Lampsilis orbiculata 

orbiculata 
 (I) 

  Lampsilis satur  (I) 
  Lampsilis virescens   (I) 
  Plethobasus cicatricosus   (I) 
  Plethobasus cooperianus   (I) 
  Pleurobema plenum  (I) 
  Potamilus capax  (I) 
  Quadrula intermedia   (I) 
  Quadrula sparsa   (I) 
  Toxolasma cylindrellus   (I) 
  Unio nickliniana   (I) 
  Unio tampicoensis 

tecomatensis  
 (I) 

  Villosa trabalis   (I) 
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GASTROPODA - ПУЖЕВИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

STYLOMMATOPHORA Achatinellidae  Achatinella spp.   (I) 
FLORA - БИЉКЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

 Agavaceae 
(Агаве) 

Agave parviflora   (I) 

 Apocynaceae Pachypodium ambongense   (I) 
  Pachypodium baronii   (I) 
  Pachypodium decaryi  (I) 
 Araucariaceae 

(Араукарије) 
Araucaria araucana  Араукаријa (I) 

 Cactaceae Ariocarpus spp.   (I) 
 (Кактуси) Astrophytum asterias  (I) 
  Aztekium ritteri  (I) 
  Coryphantha werdermannii   (I) 
  Discocactus spp.  (I) 
  Echinocereus ferreirianus 

ssp. lindsayi 
 (I) 

  Echinocereus schmollii   (I) 
  Escobaria minima   (I) 
  Escobaria sneedii   (I) 
  Mammillaria pectinifera   (I) 
  Mammillaria solisioides   (I) 
  Melocactus conoideus   (I) 
  Melocactus deinacanthus  (I) 
  Melocactus glaucescens  (I) 
  Melocactus paucispinus   (I) 
  Obregonia denegrii   (I) 
  Pachycereus militaris  (I) 
  Pediocactus bradyi   (I) 
  Pediocactus knowltonii  (I) 
  Pediocactus paradinei  (I) 
  Pediocactus peeblesianus   (I) 
  Pediocactus sileri   (I) 
  Pelecyphora spp.   (I) 
  Sclerocactus brevihamatus 

ssp. tobuschii  
 (I) 

  Sclerocactus erectocentrus   (I) 
  Sclerocactus glaucus   (I) 
  Sclerocactus mariposensis   (I) 
  Sclerocactus mesae-verdae   (I) 
  Sclerocactus nyensis   (I) 
  Sclerocactus papyracanthus  (I) 
  Sclerocactus pubispinus   (I) 
  Sclerocactus wrightiae   (I) 
  Strombocactus spp.  (I) 
  Turbinicarpus spp.   (I) 
  Uebelmannia spp.  (I) 
 Compositae 

(Asteraceae) 
(Главочике) 

Saussurea costus (наводи се 
и као S. lappa или 
Aucklandia costus) 

 (I) 

 Cupressaceae Fitzroya cupressoides   (I) 
  Pilgerodendron uviferum   (I) 
 Cycadaceae Cycas beddomei   (I) 
 Euphorbiaceae Euphorbia ambovombensis   (I) 
 (Млечике) Euphorbia  (I) 
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capsaintemariensis  
  Euphorbia cremersii   (I) 
  Euphorbia cylindrifolia   (I) 
  Euphorbia decaryi   (I) 
  Euphorbia francoisii   (I) 
  Euphorbia handiensis  (II) 
  Euphorbia lambii   (II) 
  Euphorbia moratii   (I) 
  Euphorbia parvicyathophora   (I) 
  Euphorbia quartziticola  (I) 
  Euphorbia stygiana   (II) 
  Euphorbia tulearensis   (I) 
 Fouquieriaceae Fouquieria fasciculata   (I) 
  Fouquieria purpusii  (I) 
 Leguminosae 

(Fabaceae) 
(Лептирњаче) 

Dalbergia nigra   (I) 

 Liliaceae Aloe albida  (I) 
  Aloe albiflora  (I) 
  Aloe alfredii  (I) 
  Aloe bakeri  (I) 
  Aloe bellatula  (I) 
  Aloe calcairophila   (I) 
  Aloe compressa   (I) 
  Aloe delphinensis  (I) 
  Aloe descoingsii   (I) 
  Aloe fragilis   (I) 
  Aloe haworthioides   (I) 
  Aloe helenae  (I) 
  Aloe laeta   (I) 
  Aloe parallelifolia   (I) 
  Aloe parvula  (I) 
  Aloe pillansii   (I) 
  Aloe polyphylla   (I) 
  Aloe rauhii   (I) 
  Aloe suzannae   (I) 
  Aloe versicolor   (I) 
  Aloe vossii   (I) 
 Nepenthaceae Nepenthes khasiana   (I) 
  Nepenthes rajah  (I) 
 Orchidaceae 

(Орхидеје) 
Све следеће врсте из 
Прилога I, саднице или 
културе ткива добијене in 
vitro, у чврстим или течним 
медијима, транспортоване у 
стерилним контејнерима, 
не подлежу одредбама овог 
Правилника 

  

  Aerangis ellisii   (I) 
  Cephalanthera cucullata   (II) 
  Cypripedium calceolus  Папучица (II) 
  Dendrobium cruentum   (I) 
  Goodyera macrophylla  (II) 
  Laelia jongheana  (I) 
  Laelia lobata  (I) 
  Liparis loeselii   (II) 
  Ophrys argolica   (II) 
  Ophrys lunulata   (II) 
  Orchis scopulorum   (II) 
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  Paphiopedilum spp.   (I) 
  Peristeria elata  (I) 
  Phragmipedium spp.   (I) 
  Renanthera imschootiana  (I) 
  Spiranthes aestivalis  Засучак (II) 
 Palmae (Аrecaceae) 

(Палме) 
Chlysalidocarpus decipiens  (I) 

 Pinaceae Abies guatemalensis   (I) 
 Podocarpaceae Podocarpus parlatorei  (I) 
 Rubiaceae Balmea stormiae   (I) 
 Sarraceniaceae Sarracenia oreophila   (I) 
  Sarracenia rubra ssp. 

alabamensis  
 (I) 

  Sarracenia rubra ssp. jonesii   (I) 
 Stangeriaceae Stangeria eriopus  (I) 
 Zamiaceae Ceratozamia spp.   (I) 
  Chigua spp.   (I) 
  Encephalartos spp.   (I) 
  Microcycas calocoma   (I) 
 



ПРИЛОГ II 
 

Врсте из Додатка Б Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 407/2009 од 14. маја 2009. која допуњује Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 338/97 о 
заштити врста дивље фауне и флоре  регулисањем њихове трговине 

FAUNA - ЖИВОТИЊЕ 
CHORDATA - ХОРДАТА 
MAMMALIA - СИСАРИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ARTIODACTYLA 
(ПАПКАРИ) 

Bovidae 
(Говеда) 

Ammotragus lervia  Берберска овца 
(Аудад) 

(II) 

  Bison bison athabascae  Амерички бизон 
(подврста 
athabascae) 

(II) 

  Budorcas taxicolor  Такин (II) 
  Cephalophus brookei  (II) 
  Cephalophus dorsalis Заливски дујкер (II) 
  Cephalophus ogilbyi  Огилбијев дујкер (II) 
  Cephalophus silvicultor  Дујкер жутих леђа (II) 
  Cephalophus zebra  (II) 
  Damaliscus pygargus 

pygargus  
Бонтебок газела (II) 

  Kobus leche  Лечве антилопа (II) 
  Ovis ammon (изузевши 

подврсте укључене у 
Прилог I овог Правилника) 

Аргали (II) 

  Ovis canadensis (само 
популација у Мексику; ни 
једна друга популација није 
укључена у Прилоге овог 
Правилника) 

Мексичка дивља 
овца 

(II) 

  Ovis vignei (изузевши 
подврсте укључене у 
Прилог I овог Правилника) 

Уријал (II) 

  Philatomba monticola Плави дујкер (II) 
  Saiga borealis  Монголска сајга (II) 
  Saiga tatarica  Сајга (II) 
 Camelidae Lama glama guanicoe  Гванако (II) 
 (Камиле и ламе) Vicugna vicugna (само 

популације у Аргентини (1) 
[популације у покрајинама 
Јujuy и Catamarca те 
полузатворене популације 
у покрајинама Jujuy, Salta, 
Catamarca, La Rioja и San 
Juan]; Боливији (2) [цела 
популација]; Чилеу (3) 
[популација регије 
Primera]; Перуу (4) ([цела 
популација]; све друге 
популације су укључене у 
Прилог I овог Правилника) 

Викуња (II) 

 Cervidae 
(Јелени) 

Cervus elaphus bactrianus  Јелен обични 
(подврста bactrianus) 

(II) 

  Pudu mephistophiles  Северни пуду (II) 
 Hippopotamidae 

(Нилски коњи) 
Hexaprotodon liberiensis  Патуљасти нилски 

коњ 
(II) 

  Hippopotamus amphibius Нилски коњ (II) 
 Moschidae 

(Мошусни јелени) 
Moschus spp. (изузевши 
популације у Авганистану, 

Мошусни јелен (II) 



Бутану, Индији, 
Мијанмару, Непалу и 
Пакистану, које су 
укључене у Прилог I овог 
Правилника) 

 Tayassuidae 
(Пекарији) 

Tayassuidae spp. (изузевши 
врсту укључену у Прилог I 
и искључујући популације 
врсте Pecari tajacu из 
Мексика и Сједињених 
Америчких Држава, које 
нису укључене у Прилоге 
овог Правилника) 

Пекарији (II) 

CARNIVORA 
(МЕСОЈЕДИ) 

Canidae 
(Пси) 

Canis lupus (популације у 
Шпанији северно од Doura 
и Грчкој северно од 39-те 
паралеле) 

Вук (II) 

  Cerdocyon thous Лисица ракојед (II) 
  Chrysocyon brachyurus Гривасти вук (II) 
  Cuon alpinus Дола (азијски црвени 

пас) 
(II) 

  Lycalopex culpaeus   (II) 
  Lycalopex fulvipes Дарвинова лисица (II) 
  Lycalopex griseus Јужноамеричка сива 

лисица 
(II) 

  Lycalopex gymnocercus  Пампаска лисица (II) 
  Vulpes cana Бланфордова лисица (II) 
  Vulpes zerda Пустињска лисица 

(фенек) 
(II) 

 Eupleridae Cryptoprocta ferox Фоса (II) 
  Eupleres goudotii  Мравоједа цибетка (II) 
  Fossa fossana   (II) 
 Felidae 

(Мачке) 
Felidae spp. (изузевши врсте 
укључене у Прилог I. 
Примерци одомаћених 
облика не подлежу 
одредбама овог 
Правилника) 

Мачке (II) 

 Mephitidae Conepatus humboldtii   (II) 
 Mustelidae 

      Lutrinae 
      (Видре) 

Lutrinae spp. (изузевши 
врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника) 

Видре (II) 

 Odobenidae Odobenus rosmarus  Морж (III Канада) 
 Otariidae Arctocephalus spp. 

(изузевши врсте укључене 
у Прилог I овог 
Правилника) 

Јужноамерички 
туљани крзнаши 

(II) 

 Phocidae Mirounga leonina Јужни морски слон (II) 
 Ursidae 

(Медведи) 
Ursidae spp. (изузевши 
врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника) 

Медведи (II) 

 Viverridae 
(Вивере, цибетке) 

Cynogale bennettii  Видраста цибетка (II) 

  Hemigalus derbyanus  Пругаста палмска 
цибетка 

(II) 

  Prionodon linsang Линсанг (II) 
CHIROPTERA 
(СЛЕПИ МИШЕВИ) 

Pteropodidae 
(Летеће лисице, 
летипси) 

Acerodon spp. (изузевши 
врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника) 

 (II) 

  Pteropus spp. (изузевши Летеће лисице (II) 
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врсте укључене у Прилог II 
овог Правилника) 

CINGULATA Dasypodidae 
(Оклопници) 

Chaetophractus nationi 
(утврђена је нулта годишња 
извозна квота. Сви се 
примерци сматрају 
примерцима врста 
укључених у Прилог I овог 
Правилника и у складу са 
тиме ће се регулисати 
трговина) 

 (II) 

DIPROTODONTIA Macropodidae 
(Кенгури и валабији) 

Dendrolagus inustus   (II) 

  Dendrolagus ursinus  (II) 
 Phalangeridae 

(Фалангери) 
Phalanger intercastellanus  (II) 

  Phalanger mimicus  (II) 
  Phalanger orientalis  (II) 
  Spilocuscus kraemeri  (II) 
  Spilocuscus maculatus Пегави кускус (II) 
  Spilocuscus papuensis  (II) 
MONOTREMATA 
(СИСАРИ СА КЛОАКОМ) 

Tachyglossidae 
(Мравињи јежеви, 
ехидне) 

Zaglossus spp.  Дугоносе ехидне (II) 

PERISSODACTYLA 
(КОПИТАРИ) 

Equidae 
(Коњи) 

Equus zebra hartmannae  Хартманова зебра (II) 

 Rhinocerotidae 
(Носорози) 

Ceratotherium simum simum 
(само популација у 
Јужноафричкој Републици 
и Свазиленду. Све друге 
популације су укључене у 
Прилог I овог Правилника, 
искључиво за потребе 
омогућавања међународне 
трговине живим 
животињама до 
одговарајућих и 
прихватљивих одредишта 
те трговине ловачким 
трофејима. Сви други 
примерци се сматрају 
примерцима врста 
укључених у Прилог I и 
трговина њима ће се према 
томе и регулисати) 

Бели носорог (II) 

 Tapiridae 
(Тапири) 

Tapirus terrestris  Јужноамерички 
тапир 

(II) 

PHOLIDOTA 
(ЉУСКАВЦИ) 

Manidae Manis spp. (утврђена је 
нулта годишња извозна 
квота за Manis 
crassicaudata, Manis 
pentadactyla и Manis 
javanica за примерке 
издвојене из дивљине 
којима се тргује углавном у 
комерцијалне сврхе) 

Љускавци (II) 

PILOSA Bradypodidae 
(Лењивци) 

Bradypus variegatus   (II) 

 Mermecophagidae 
(Мравоједи) 

Myrmecophaga tridactyla  Џиновски мравојед (II) 

PRIMATES  PRIMATES spp. (изузевши Примати (II) 

 3



(ПРИМАТИ) врсте укључене у Прилог I) 
PROBOSCIDEA 
(СУРЛАШИ) 

Elephantidae 
(Слонови) 

Loxodonta africana (Само 
популације из Боцване, 
Намибије, Јужноафричке 
Републике и Зимбабвеа (6); 
све друге популације су 
укључене у Прилог I овог 
Правилника) 

Афрички слон (II) 

RODENTIA 
(ГЛОДАРИ) 

Sciuridae 
(Веверице) 

Ratufa spp.  Џиновске веверице (II) 

SCANDENTIA 
(ТУПАЈЕ - РОВКЕ 
ПЕЊАЧИЦЕ) 

 SCANDENTIA spp. Ровке пењачице (II) 

AVES - ПТИЦЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ANSERIFORMES Anatidae Anas bernieri  Мадагаскарска крџа (II) 
(ГУШЧАРИЦЕ) (Патке, гуске, Anas formosa  Шареноглава патка (II) 
 лабудови) Coscoroba coscoroba  Коскороба (II) 
  Cygnus melanocoryphus Црноврати лабуд (II) 
  Dendrocygna arborea  Антилска утва (II) 
  Oxyura jamaicensis Цноглава патка  
  Sarkidiornis melanotos  Црнолеђа патка (II) 
APODIFORMES 
(ЧИОПЕ) 

Trochilidae 
(Колибри) 

Trochilidae spp. (изузевши 
врсту укључену у Прилог I) 

Колибри (II) 

CICONIIFORMES 
(ЧАПЉЕ) 

Balaenicipitidae 
(Ципеларке) 

Balaeniceps rex  Рода ципеларка (II) 

 Phoenicopteridae 
(Пламенци) 

Phoenicopteridae spp. 
(изузевши врсту укључену 
у Прилог I овог 
Правилника) 

Пламенци (II) 

 Threskiornithidae 
(Ражњеви, 
кашичари) 

Eudocimus ruber  Ружичасти ражањ (II) 

COLUMBIFORMES Columbidae Gallicolumba luzonica  Лузонски голуб (II) 
(ГОЛУБОВИ) (Голубови, грлице) Goura spp. Ћубасти голубови (II) 
CORACIIFORMES 
(МОДРОВРАНЕ) 

Bucerotidae 
(Кљунорошци) 

Aceros spp. (изузевши врсте 
укључене у Прилог I овог 
Правилника) 

Кљунорошци (II) 

  Anorrhinus spp. Кљунорошци (II) 
  Anthracoceros spp.  Кљунорошци (II) 
  Berenicornis spp. Кљунорошци (II) 
  Buceros spp. (изузевши 

врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника) 

Кљунорошци (II) 

  Penelopides spp. Кљунорошци (II) 
  Rhyticeros spp.(изузевши 

врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника) 

Кљунорошци (II) 

CUCULIFORMES 
(КУКАВИЦЕ) 

Musophagidae 
(Туракои) 

Tauraco spp. (изузевши 
врсту укључену у Прилог I 
овог Правилника) 

Туракои (II) 

FALCONIFORMES 
(ГРАБЉИВИЦЕ) 

 FALCONIFORMES spp. 
(изузевши врсте укључене 
у Прилог I и једну врсту 
породице Cathartidae 
укључене у Прилог III; 
друге врсте породице 
Cathartidae нису укључене 
у Прилоге овог 

Грабљивице (II) 
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Правилника) 
GALLIFORMES Cracidae Crax fasciolata Гологлави курасо  
(КОКОШКЕ) (Гуани, чачалаке, 

хокои) 
Ortalis vetula Сиволеђа чачалака (III Гватемала 

/ Хондурас) 
  Pauxi pauxi  (III 

Колумбија) 
 Phasianidae 

(Јаребице, 
препелице, фазани, 
кокошке) 

Argusianus argus  Плавоглави паун (II) 

  Galluss sonneratii Пегава кокошка (II) 
  Ithaginis cruentus  Пругасти трагопан (II) 
  Lophura hatinhensis Вијетнамски фазан  
  Pavo muticus  Зелени паун (II) 
  Polyplectron bicalcaratum  Сиви паунаш (II) 
  Polyplectron germaini  Виејтнамски паунаш (II) 
  Polyplectron malacense Малајски паунаш (II) 
  Polyplectron schleiermacheri Борнеански паунаш (II) 
GRUIFORMES 
(ЖДРАЛОВИ) 

Gruidae 
(Ждралови) 

Gruidae spp. (изузевши 
врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника) 

Ждралови (II) 

 Otididae 
(Дропље) 

Otididae spp. (изузевши 
врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника) 

Дропље (II) 

PASSERIFORMES 
(ПЕВАЧИЦЕ) 

Cotingidae 
(Котинге) 

Rupicola spp.  (II) 

 Emberizidae Gubernatrix cristata  (II) 
 (Стрнадице) Paroaria capitata   (II) 
  Paroaria coronata  (II) 
  Tangara fastuosa   (II) 
 Estrildidae Amandava formosa   (II) 
 (Естрилде) Lonchura fuscata   
  Lonchura oryzivora  (II) 
  Poephila cincta cincta   (II) 
 Fringillidae 

(Зебе) 
Carduelis yarrellii  (II) 

 Muscicapidae Cyornis ruckii   (II) 
 (Мухарице) Garrulax canorus   (II) 
  Leiothrix argentauris   (II) 
  Leiothrix lutea  (II) 
  Liocichla omeiensis   (II) 
 Paradisaeidae 

(Рајске птице) 
Paradisaeidae spp.  Рајске птице (II) 

 Pittidae Pitta guajana   (II) 
 (Пите) Pitta nympha   (II) 
 Pycnonotidae 

(Булбули) 
Pycnonotus zeylanicus   (II) 

 Sturnidae 
(Чворци) 

Gracula religiosa  (II) 

PICIFORMES Ramphastidae Pteroglossus aracari Црноврати аракари (II) 
(ДЕТЛИЋИ) (Тукани) Pteroglossus viridis  Зелени аракари (II) 
  Ramphastos sulfuratus  Жутогруди тукан (II) 
  Ramphastos toco Токо (II) 
  Ramphastos tucanus  Црвенокљуни тукан (II) 
  Ramphastos vitellinus  Црвеногузи тукан (II) 
PSITTACIFORMES 
(ПАПАГАЈИ) 

 PSITTACIFORMES spp. 
(изузевши врсте укључене 
у Прилог I и Прилог III, 
искључујући врсте 
Agapornis roseicolis, 

(Папагаји) (II) 
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Melopsittacus undulatus и 
Nymphicus hollandicus, које 
нису укључене у Прилоге 
овог Правилника) 

RHEIFORMES Rheidae 
(Нандуи) 

Pterocnemia pennata 
pennata  

Мали нанду (II) 

  Rhea americana Велики нанду  (II) 
SPHENISCIFORMES 
(ПИНГВИНИ) 

Spheniscidae 
(Пингвини) 

Spheniscus demersus  Магарећи пингвин (II) 

STRIGIFORMES 
(СОВЕ) 

 STRIGIFORMES spp. 
(изузевши врсте укључене 
у Прилог I овог 
Правилника) 

Сове (II) 

REPTILIA - ГМИЗАВЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

CROCODYLIA  CROCODYLIA spp. 
(изузевши врсте укључене 
у Прилог I овог 
Правилника) 

 (II) 

SAURIA Agamidae 
(Агаме) 

Uromastyx spp.  (II) 

 Chamaeleonidae Bradypodion spp.  (II) 
 (Камелеони) Brookesia spp. (изузевши 

врсту укључену у Прилог I 
овог Правилника) 

 (II) 

  Calumma spp.   (II) 
  Chamaeleo spp. (изузевши 

врсту укључену у Прилог I 
овог Правилника) 

 (II) 

  Furcifer spp.   (II) 
 Cordylidae Cordylus spp.   (II) 
 Gekkonidae Cyrtodactylus serpensinsula  (II) 
 (Гекони) Phelsuma spp. (изузевши 

врсту укључену у Прилог I 
овог Правилника) 

 (II) 

  Uroplatus spp.  (II) 
 Helodermatidae Heloderma spp.  Гила чудовиште (II) 
 Iguanidae Amblyrhynchus cristatus   (II) 
 (Игуане) Conolophus spp.  (II) 
  Iguana spp.  (II) 
  Phrynosoma coronatum   (II) 
 Scincidae 

(Кратконоги 
гуштери) 

Corucia zebrata   (II) 

 Teiidae  Crocodilurus amazonicus  (II) 
  Dracaena spp.   (II) 
  Tupinambis spp.   (II) 
 Varanidae 

(Варани) 
Varanus spp. (изузевши 
врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника) 

 (II) 

 Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus  (II) 
SERPENTES Boidae 

(Удави) 
Boidae spp. (изузевши врсте 
укључене у Прилог I овог 
Правилника) 

 (II) 

 Bolyeriidae Bolyeriidae spp. (изузевши 
врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника)  

 (II) 

 Colubridae Clelia clelia  (II) 
 (Смукови) Cyclagras gigas   (II) 
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  Elachistodon westermanni  (II) 
  Ptyas mucosus   (II) 
 Elapidae Hoplocephalus bungaroides  (II) 
 (Кобре, мамбе и  Naja atra   (II) 
 крајтови) Naja kaouthia  (II) 
  Naja mandalayensis   (II) 
  Naja naja   (II) 
  Naja oxiana  (II) 
  Naja philippinensis  (II) 
  Naja sagittifera  (II) 
  Naja samarensis   (II) 
  Naja siamensis  (II) 
  Naja sputatrix  (II) 
  Naja sumatrana   (II) 
  Ophiophagus hannah Краљевска кобра (II) 
 Loxocemidae Loxocemidae spp.  (II) 
 Pythonidae 

(Питони) 
Pythonidae spp. (изузевши 
врсту укључену у Прилог I 
овог Правилника) 

 (II) 

 Tropidophiidae Tropidophiidae spp.   (II) 
 Viperidae Crotalus durissus unicolor    
 (Љутице) Vipera wagneri   (II) 
TESTUDINES Carettochelyidae Carettochelys insculpta  (II) 
 Chelydae Chelodina mccordi  (II) 
 Dermatemydidae Dermatemys mawii   (II) 
 Emydidae Chrysemys picta   
 (Барске корњаче) Glyptemys insculpta  (II) 
  Terrapene spp. (изузевши 

врсту укључену у Прилог I 
овог Правилника) 

 (II) 

  Trachemys scripta elegans  Црвеноуха корњача  
 Geoemydidae Callagur borneoensis  (II) 
  Cuora spp.  (II) 
  Heosemys annandalii  (II) 
  Heosemys depressa  (II) 
  Heosemys grandis  (II) 
  Heosemys spinosa  (II) 
  Kachuga spp.  (II) 
  Leucocephalon yuwonoi   (II) 
  Malayemys macrocephala  (II) 
  Malayemys subtrijuga  (II) 
  Mauremys annamensis  (II) 
  Mauremys mutica   (II) 
  Notochelys platynota  (II) 
  Orlitia borneensis  (II) 
  Pangshura spp. (изузевши 

врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника) 

  

  Siebenrockiella crassicollis  (II) 
  Siebenrockiella leytensis  (II) 
 Platysternidae Platysternon megacephalum  (II) 
 Podocnemididae Erymnochelys 

madagascariensis  
 (II) 

  Peltocephalus dumerilianus  (II) 
  Podocnemis spp.  (II) 
 Testudinidae 

(Копнене корњаче) 
Testudinidae spp. (изузевши 
врсте укључене у Прилог I 
ове Конвенције; утврђена је 
нулта годишња извозна 

 (II) 
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квота за врсту  Geochelone 
sulcata за примерке узете из 
дивљине којима се тргује у 
комерцијалне сврхе ) 

 Trionychidae Amyda cartilaginea  (II) 
  Chitra spp.  (II) 
  Lissemys punctata   (II) 
  Lissemys scutata  (II) 
  Pelochelys spp.  (II) 

AMPHIBIA - ВОДОЗЕМЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ANURA Dendrobatidae Allobates femoralis  (II) 
(БЕЗРЕПИ  Allobates zaparo  (II) 
ВОДОЗЕМЦИ)  Cryptophylobates 

azureiventris 
 (II) 

  Dendrobates spp.  (II) 
  Epipedobates spp.   (II) 
  Phyllobates spp.   (II) 
 Mantellidae Mantella spp.   (II) 
 Microhylidae Scaphiophryne gottlebei   (II) 
 Ranidae Conraua goliath   
 (Праве жабе) Euphlyctis hexadactylus   (II) 
  Hoplobatrachus tigerinus   (II) 
  Rana catesbeiana   
 Rheobatrachidae Rheobatrachus spp. 

(изузевши врсту укључену 
у Прилог I овог 
Правилника) 

 (II) 

CAUDATA Ambystomidae Ambystoma dumerilii   (II) 
(РЕПАТИ ВОДОЗЕМЦИ)  Ambystoma mexicanum  (II) 

PISCES - РИБЕ 
CHONDROYCHTHYES (ELASMOBRANCHII) - РУШЉОРИБЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

LAMNIFORMES Cetorhinidae Cetorhinus maximus  Псина голема, 
џиновска ајкула 

(II) 

 Lamnidae Carcharodon carcharias Велика бела ајкула (II) 
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae Rhincodon typus  Кит ајкула (II) 
RAJIFORMES 
(РАЖЕ) 

Pristidae 
(Тестераче) 

Pristis microdon (у 
посебним случајевима је 
дозвољена међународна 
трговина живим 
животињама у сврху 
заштите у за то прикладним 
и прихватљивим 
акваријуским условима. 
Сви други примерци се 
сматрају примерцима врста 
које се налазе у Прилогу I 
овог Правилника чија је 
трговина регулисана у 
складу са тим) 

 (II) 

ACTINOPTERYGII - ЗРАКОПЕРКЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ACIPENSERIFORMES Acipenseridae 
(Кечиге, јесетровке) 

ACIPENSERIFORMES spp. 
(изузевши врсте које се 
налазе у Прилогу I овог 
Правилника) 

 (II) 
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ANGUILLIFORMES Anguillidae 
(Јегуље) 

Anguilla anguilla Јегуља (II) 

CYPRINIFORMES Cyprinidae 
(Шаранке) 

Caecobarbus geertsi  (II) 

OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossidae Arapaima gigas  Арапаима, Пираруку (II) 
PERCIFORMES Labridae 

(Морски гргечи) 
Cheilinus undulatus  (II) 

SYNGNATHIFORMES Syngnathidae 
(Морски коњићи и 
морска шила) 

Hippocampus spp.  Морски коњић (II) 

SARCOPTERYGII - ШАКОПЕРКЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

CERATODONTIFORMES Ceratodontidae Neoceratodus forsteri Барамунди - 
аустралијска 
дводихалица 

(II) 

ARTHROPODA - ЗГЛАВКАРИ 
ARACHNIDA -ПАУКОЛИКЕ ЖИВОТИЊЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ARANEAE 
(ПАУЦИ) 

Theraphosidae 
(Птичји пауци) 

Aphonopelma albiceps   (II) 

  Aphonopelma pallidum  (II) 
  Brachypelma spp.   (II) 
SCORPIONES 
(ШКОРПИОНИ) 

Scorpionidae 
(Прави шкорпиони) 

Pandinus dictator   (II) 

  Pandinus gambiensis   (II) 
  Pandinus imperator   (II) 

INSECTA - ИНСЕКТИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

LEPIDOPTERA Papilionidae Atrophaneura jophon   (II) 
(ЛЕПТИРИ) (Ластини репци) Atrophaneura palu   
  Atrophaneura pandiyana   (II) 
  Bhutanitis spp.   (II) 
  Graphium sandawanum   
  Graphium stresemanni   
  Ornithoptera spp. (изузевши 

врсту укључену у Прилог I 
овог Правилника) 

 (II) 

  Papilio benguetanus   
  Papilio esperanza   
  Papilio morondavana   
  Papilio neumoegeni   
  Parides ascanius   
  Parides hahneli   
  Teinopalpus spp.   (II) 
  Trogonoptera spp.   (II) 
  Troides spp.   (II) 

ANNELIDA - ПРСТЕНАСТЕ ГЛИСТЕ 
HIRUDINOIDEA - ПИЈАВИЦЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae 
(Пијавице) 

Hirudo medicinalis   (II) 

MOLLUSCA - МЕКУШЦИ 
BIVALVIA - ШКОЉКЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 
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MYTILOIDA Mytilidae 
(Дагње) 

Lithophaga lithophaga  (II) 

UNIONOIDA Unionidae Cyprogenia aberti   (II) 
 (Речне шкољке) Epioblasma torulosa 

rangiana  
 (II) 

  Pleurobema clava   (II) 
VENEROIDA Tridacnidae Tridacnidae spp.  (II) 

GASTROPODA - ПУЖЕВИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

MESOGASTROPODA Strombidae Strombus gigas   (II) 
STYLOMMATOPHORA Camaenidae Papustyla pulcherrima   (II) 

CNIDARIA - ЖАРЊАЦИ 
ANTHOZOA - КОРАЛИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ANTIPATHARIA 
(ЦРНИ КОРАЛИ) 

 ANTIPATHARIA spp.   (II) 

HELIOPORACEA Helioporidae Heliporidae spp. (укључује 
једино врсту Heliopora 
coerulea) 

 (II)(7) 

SCLERACTINIA  SCLERACTINIA spp.   (II)(7) 
STOLONIFERA Tubiporidae Tubiporidae spp.  (II)(7) 

HYDROZOA 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

MILLEPORINA Milleporidae Milleporidae spp.  (II)(7) 
STYLASTERINA Stylasteridae Stylasteridae spp.   (II)(7) 

FLORA - БИЉКЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

 Agavaceae Agave victoriae - reginae  (II) #1 
 (Агаве) Nolinia interrata  (II)  
 Amaryllidaceae Galanthus spp.  Висибабе (II) #1 
  Sternbergia spp.   (II) #1 
 Apocynaceae Hoodia spp.  (II) #9 
  Pachypodium spp. 

(изузевши врсте укључене 
у Прилог I овог 
Правилника)  

 (II) #1 

  Rauvolfia serpentina  (II) #2 
 Araliaceae Panax ginseng (само 

популација у Руској 
Федерацији; ниједна друга 
популација није укључена у 
Прилоге овог Правилника) 

Жен-шен (II) #3 

  Panax quinquefolius  (II) #3 
 Berberidaceae Podophyllum hexandrum   (II) #2 
 Bromeliaceae Tillandsia harrisii  (II) #1  
  Tillandsia kammii   (II) #1 
  Tillandsia kautskyi   (II) #1 
  Tillandsia mauryana   (II) #1 
  Tillandsia sprengeliana  (II) #1 
  Tillandsia sucrei   (II) #1 
  Tillandsia xerographica   (II) #1 
 Cactaceae 

(Кактуси) 
CACTACEAE spp. 
(изузевши врсте укључене 
у Прилог I и Pereskia spp., 
Pereskiopsis spp. и 

Кактуси (II)(8) #4 
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Quiabentia spp.) 
 Caryocaraceae Caryocar costaricense   (II) #1 
 Crassulaceae Dudleya stolonifera   (II)  
  Dudleya traskiae  (II) 
 Cyatheaceae Cyathea spp.   (II) #1 
 Cycadaceae CYCADACEAE spp. 

(изузевши врсту укључену 
у Прилог I овог 
Правилника) 

 (II) #1 

 Dicksoniaceae Cibotium barometz   (II) #1 
  Dicksonia spp. (само 

популације Северне и 
Јужне Америке; ниједна 
друга популација није 
укључена у Прилоге овог 
Правилника: укључујући 
врсте Dicksonia berteriana, 
D. externa, D. sellowiana и 
D. stuebelii) 

 (II) #1 

 Didiereaceae DIDIEREACEAE spp.   (II) #1 
 Dioscoreaceae Dioscorea deltoidea  (II) #1 
 Droseraceae Dionaea muscipula  (II) #1 
 Euphorbiaceae 

(Млечике) 
Euphorbia spp. (изузевши 
врсте укључене у Прилог I; 
само сукулентне врсте; 
вештачки размножени или 
култивисани примерци 
врсте Euphorbia trigona, 
вештачки размножене са 
крестом, лепезасте, или 
примерке чија је боја 
измењена мутацијом врсте 
Euphorbia lactea, када су 
накалемљене на вештачки 
узгојеним подлогама врсте 
Euphorbia neriifolia као и 
вештачки размножени 
примерци култивара  
Euphorbia „Milii“ када се са 
њима тргује пошиљкама од 
100 или више биљака, као и 
примерци код којих се лако 
распознаје да су вештачки 
ражмножени не подлежу 
одредбама овог 
Правилника) 

Млечике (II) #1 

 Fouquieriaceae Fouquieria columnaris  (II) #1 
 Juglandaceae Oreomunnea pterocarpa   (II) #1 
 Leguminosae  Caesalpinia echinata  (II)#10 
 (Fabaceae) Pericopsis elata   (II) #5 
 (Лептирњаче) Platymiscium pleiostachyum   (II) #1 
  Pterocarpus santalinus  (II) #7 
 Liliaceae Aloe spp. (изузевши врсте 

укључене у Прилог I и 
врсту Aloe vera, која се још 
наводи и као Aloe 
barbadensis, а која није 
укључена у Прилоге овог 
Правилника) 

Алоје (II) #1 

 Meliaceae Swietenia humilis  (II) #1 
  Swietenia macrophylla  (II) #6 
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(популација неотрописа - 
укључује Централну и 
Јужну Америку и Карибе)  

  Swietenia mahagoni   (II) #5 
 Nepenthaceae Nepenthes spp. (изузевши 

врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника)  

 (II) #1 

 Orchidaceae 
(Орхидеје) 

ORCHIDACEAE spp. 
(изузевши врсте укључене 
у Прилог I овог 
Правилника) 

Орхидеје (II)(9) #1 

 Orobanchaceae Cistanche deserticola  (II) #1 
 Palmae (Аrecaceae) 

(Палме) 
Beccariophoenix 
madagascariensis  

 (II) 

  Lemurophoenix halleuxii   (II) 
  Marojejya darianii   (II) 
  Neodypsis decaryi   (II) #1 
  Ravenea louvelii   (II) 
  Ravenea rivularis  (II) 
  Satranala decussilvae   (II) 
  Voanioala gerardii  (II) 
 Portulacaceae Anacampseros spp.  (II) #1 
  Avonia spp.   #1 
  Lewisia serrata   (II) #1 
 Primulaceae Cyclamen spp.  Цикламе (II)(10)#1  
 Proteaceae Orothamnus zeyheri   (II) #1 
  Protea odorata   (II) #1 
 Ranunculaceae Adonis vernalis Гороцвет (II) #2 
  Hydrastis canadensis   (II) #8 
 Rosaceae Prunus africana   (II) #1 
 Sarraceniaceae Sarracenia spp. (изузевши 

врсте укључене у Прилог I 
овог Правилника)  

 (II) #1 

 Scrophulariaceae Picrorhiza kurrooa 
(искључујући врсту 
Picrorhiza scrophulariiflora)  

 (II) #2 

 Stangeriaceae Bowenia spp.   (II) #1 
 Taxaceae Taxus chinensis  (II) #2  
  Taxus cuspidata  (II)(11) #2 
  Taxus fuana  (II) #2 
  Taxus sumatrana  (II) #2 
  Taxus wallichiana   (II) #2 
 Thymeleaceae Aquilaria spp.  (II) #1 
 (Aquilariaceae) Gonystylus spp.  (II) #1 
  Gyrinops spp.  (II) #1 
 Valerianaceae Nardostachys grandiflora  #2 
 Welwitschiaceae Welwitschia mirabilis  Велвичија (II) #1 
 Zamiaceae ZAMIACEAE spp. 

(изузевши врсте укључене 
у Прилог I овог 
Правилника)  

 (II) #1 

 Zingiberaceae Hedychium philippinense  (II) #1 
 Zygophyllaceae Guaiacum spp.   (II) #2 
 



ПРИЛОГ III 
 
Врсте из Додатка Ц Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 407/2009 од 14. маја 2009. која допуњује Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 338/97 о 

заштити врста дивље фауне и флоре  регулисањем њихове трговине 
FAUNA - ЖИВОТИЊЕ 

CHORDATA - ХОРДАТА 
MAMMALIA - СИСАРИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ARTIODACTYLA Bovidae 
(Говеда) 

Antilope cervicapra Индијска антилопа 
(блекбак) 

(III Непал) 

  Bubalus arnee (искључујући 
одомаћени облик познат 
под називом Bubalus 
bubalus) 

Водени биво (III Непал) 

  Gazella dorcas  Доркас газела (III Алжир и 
Тунис) 

  Tetracerus quadricornis  Четворорога 
антилопа 

(III Непал) 

 Cervidae 
(Јелени) 

Cervus elaphus barbarus  Јелен обични 
(подврста barbarus) 

(III Алжир и 
Тунис) 

  Mazama temama cerasina  (III Гватемала) 
  Odocoileus virginianus 

mayensis  
Белорепи јелен 
(подврста mayensis) 

(III Гватемала) 

CARNIVORA Canidae Canis aureus Шакал (III Индија) 
(МЕСОЈЕДИ) (Пси) Vulpes bengalensis Бенгалска лисица (III Индија) 
 Herpestidae 

(Мунгоси) 
Herpestes fuscus  Индијски смеђи 

мунгос 
(III Индија) 

  Herpestes edwardsii  Индијски сиви 
мунгос 

(III Индија) 

  Herpestes javanicus 
auropunctatus 

Мали индијски 
мунгос 

(III Индија) 

  Herpestes smithii   (III Индија) 
  Herpestes urva Ракоједи мунгос (III Индија) 
  Herpestes vitticollis   (III Индија) 
 Hyaenidae 

(Хијене) 
Proteles cristata  Протелес (III Боцвана)  

 Mustelidae Eira barbara Тајра (III Хондурас) 
 (Куне) Galictis vittata  (III Костарика) 
       Mustelinae Martes flavigula Жутогрла куна (III Индија) 
  Martes foina intermedia  Куна белица (III Индија) 
  Martes gwatkinsii  (III Индија) 
  Mellivora capensis Јазавац медојед (III Боцвана) 
 Procyonidae Bassaricyon gabbii  (III Костарика) 
  Bassariscus sumichrasti   (III Костарика) 
  Nasua narica  Белоноси коати (III Хондурас) 
  Nasua nasua solitaria  (III Уругвај)  
  Potos flavus Кинкаџу (III Хондурас) 
 Viverridae Arctictis binturong Бинтуронг (III Индија) 
 (Вивере, цибетке) Civettictis civetta  (III Боцвана)  
  Paguma larvata  (III Индија) 
  Paradoxurus hermaphroditus Азијска палмска 

цибетка 
(III Индија) 

  Paradoxurus jerdoni  (III Индија) 
  Viverra civettina   (III Индија) 
  Viverra zibetha  Велика индијска 

цибетка 
(III Индија) 

  Viverricula indica  Мала индијска 
цибетка 

(III Индија) 



CHIROPTERA 
(СЛЕПИ МИШЕВИ) 

Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus  (III Уругвај) 

CINGULATA Dasypodidae 
(Оклопници) 

Cabassous centralis   (III Костарика) 

  Cabassous tatouay   (III Уругвај) 
PILOSA Megalonychidae Choloepus hoffmanni   (III Костарика) 
 Myrmecophagidae 

(Мравоједи) 
Tamandua mexicana   (III Гватемала) 

RODENTIA Cuniculidae Cuniculus paca  Пака (III Хондурас) 
(ГЛОДАРИ) Dasyproctidae Dasyprocta punctata Централноамерички 

агути 
(III Хондурас) 

 Erethizontidae Sphiggurus mexicanus   (III Хондурас) 
  Sphiggurus spinosus  (III Уругвај)  
 Sciuridae Marmota caudata  Дугорепи мрмот (III Индија) 
  Marmota himalayana Хималајски мрмот (III Индија) 
  Sciurus deppei   (III Костарика) 

AVES - ПТИЦЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ANSERIFORMES 
(ГУШЧАРИЦЕ) 

Anatidae 
(Патке, гуске, 

Cairina moschata Америчка мошусна 
патка 

(III Хондурас) 

 лабудови) Dendrocygna autumnalis  Црнотрба патка 
пишталица 

(III Хондурас) 

  Dendrocygna bicolor Смеђа патка 
пишталица 

(III Хондурас) 

CHARADRIIFORMES 
(ШЉУКАРИЦЕ) 

Burhinidae 
(Ћурликовци) 

Burhinus bistriatus  Белотрби 
ћурликовац 

(III Гватемала) 

COLUMBIFORMES 
(ГОЛУБОВИ) 

Columbidae 
(Голубови, грлице) 

Nesoenas mayeri Ружичасти голуб (III 
Маурицијус) 

FALCONIFORMES 
(ГРАБЉИВИЦЕ) 

Cathartidae 
(Амерички 
лешинари) 

Sarcoramphus papa  Краљевски лешинар (III Хондурас) 

GALLIFORMES 
(КОКОШКЕ) 

Cracidae 
(Гуани, чачалаке, 

Crax daubentoni  (III 
Колумбија) 

 хокои) Crax globulosa  (III 
Колумбија) 

  Crax rubra Велики курасо (III Колумбија, 
Костарика, 
Гватемала и 
Хондурас) 

  Penelope purpurascens  Кудрави гуан (III Хондурас) 
  Penelopina nigra Планински гуан (III Гватемала) 
 Phasianidae 

(Јаребице, 
препелице, фазани, 
кокошке) 

Arborophila campbelli  Сивогруда јаребица (III Малезија) 

  Arborophila charltonii Огрличаста јаребица (III Малезија) 
  Caloperdix oculeus Циметаста јаребица (III Малезија) 
  Lophura erythrophthalma Црвенорепи фазан (III Малезија) 
  Lophura ignita  Ћубасти фазан (III Малезија) 
  Melanoperdix niger Црна јаребица (III Малезија) 
  Meleagris ocellata Јукатанска ћурка (III Гватемала) 
  Polyplectron inopinatum  Смеђолеђи паунаш (III Малезија) 
  Rhizothera dulitensis  (III Малезија) 
  Rhizothera longirostris  Шумска јаребица (III Малезија) 
  Rollulus rouloul Ћубаста јаребица (III Малезија) 
  Tragopan satyra  Црвени трагопан (III Непал) 
PASSERIFORMES 
(ПЕВАЧИЦЕ) 

Cotingidae 
(Котинге) 

Cephalopterus ornatus  Ћубаста котинга (III 
Колумбија) 

  Cephalopterus penduliger  (III 
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Колумбија) 
 Muscicapidae 

(Мухарице) 
Terpsiphone bourbonnensis   (III 

Маурицијус) 
PICIFORMES 
(ДЕТЛИЋИ) 

Capitonidae 
(Барбети) 

Semnornis ramphastinus  (III 
Колумбија) 

 Ramphastidae 
(Тукани) 

Baillonius bailloni  (III 
Аргентина) 

  Pteroglossus castanotis Кестењастоухи 
аракари 

(III 
Аргентина) 

  Ramphastos dicolurus Црвеногруди тукан (III 
Аргентина) 

  Selenidera maculirostris  (III 
Аргентина) 

REPTILIA - ГМИЗАВЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

SAURIA Gekkonidae 
(Гекони) 

Hoplodactylus spp.  (III Нови 
Зеланд) 

  Naultinus spp.   (III Нови 
Зеланд) 

SERPENTES Colubridae Atretium schistosum   (III Индија) 
 (Смукови) Cerberus rhynchops   (III Индија) 
  Xenochrophis piscator   (III Индија) 
 Elapidae 

(Кобре, мамбе и 
крајтови) 

Micrurus diastema Корална змија (III Хондурас) 

  Micrurus nigrocinctus   (III Хондурас) 
 Viperidae 

(Љутице) 
Crotalus durissus  (III Хондурас) 

  Daboia russelii  Раселова љутица (III Индија) 
TESTUDINES Chelydridae Macrochelys temminckii  (III САД) 
 Emydidae 

(Барске корњаче) 
Graptemys spp.  (III САД) 

 Geoemydidae Geoemyda spengleri  (III Кина) 
  Mauremys iversoni  (III Кина) 
  Mauremys megalocephala  (III Кина) 
  Mauremys nigricans  (III Кина) 
  Mauremys pritchardi  (III Кина) 
  Mauremys reevesii  (III Кина) 
  Mauremys sinensis  (III Кина) 
  Ocadia glyphistoma  (III Кина) 
  Ocadia philippeni  (III Кина) 
  Sacalia bealei  (III Кина) 
  Sacalia pseudocellata  (III Кина) 
  Sacalia quadriocellata  (III Кина) 
 Trionychidae Palea steindachneri  (III Кина) 
  Pelodiscus axenaria  (III Кина) 
  Pelodiscus maackii  (III Кина) 
  Pelodiscus parviformis  (III Кина) 
  Rafetus swinhoei  (III Кина) 

ECHINODERMATA - БОДЉОКОШЦИ 
HOLOTHUROIDEA - МОРСКИ КРАСТАВЦИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ASPODOCHIROTIDA Stichopodidae Isostichopus fuscus  (III Еквадор) 
ARTHROPODA - ЗГЛАВКАРИ 

INSECTA - ИНСЕКТИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 
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COLEOPTERA 
(ТВРДОКРИЛЦИ) 

Lucanidae 
(Јеленци) 

Colophon spp.   (III 
Јужноафричка 
Република) 

GASTROPODA - ПУЖЕВИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ARCHAEOGASTROPODA Haliotidae Haliotis midae  (III 
Јужноафричка 
Република) 

CNIDARIA - ЖАРЊАЦИ 
ANTHOZOA - КОРАЛИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

GORGONACEAE Coralliidae Corallium elatius  (III Кина) 
  Corallium japonicum  (III Кина) 
  Corallium konjoi  (III Кина) 
  Corallium secundum  (III Кина) 

ФЛОРА - БИЉКЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

 Gnetaceae Gnetum montanum  (III Непал) #1 
 Leguminosae 

(Фabaceae) 
(Лептирњаче) 

Dalbergia retusa   (III популација 
у Гватемали) 
#5 

  Dalbergia stevensonii  (III популација 
у Гватемали) 
#5 

  Dipteryx panamensis   (III Костарика 
/ Никарагва) 

 Magnoliaceae 
(Магнолије) 

Magnolia liliifera var. 
obovata 

Магнолија (III Непал) #1 

 Meliaceae Cedrela odorata 
(Популације у Колумбији, 
Гватемали и Перуу) 

 (III) #5 

 Papaveraceae Meconopsis regia  (III Непал) #1 
 Podocarpaceae Podocarpus neriifolius   (III Непал) #1 
 Trochodendraceae 

(Тetracentraceae) 
Tetracentron sinense   (III Непал) #1 

 Zygophyllaceae Bulnesia sarmientoi  (III 
Аргентина) 
#11 

 
 



ПРИЛОГ IV 
 

Врсте из Додатка Д Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 407/2009 од 14. маја 2009. која допуњује Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 338/97 о 
заштити врста дивље фауне и флоре  регулисањем њихове трговине 

FAUNA - ЖИВОТИЊЕ 
CHORDATA - ХОРДАТА 
MAMMALIA - СИСАРИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

CARNIVORA Canidae 
(Пси) 

Vulpes vulpes griffithi  Лисица (подврста 
griffithi) 

(III Индија) §1 

   Лисица (подврста 
montana) 

(III Индија) §1 

   Лисица (подврста 
pusilla) 

(III Индија) §1 

 Mustelidae Mustela altaica    
 (Куне) Mustela erminea ferghanae Хермелин (подврста 

ferghanae) 
(III Индија) §1 

  Mustela kathiah  (III Индија) §1 
  Mustela sibirica  (III Индија) §1 
DIPROTODONTIA Macropodidae Dendrolagus dorianus   
 (Кенгури и валабији) Dendrolagus goodfellowi   
  Dendrolagus matschiei   
  Dendrolagus pulcherrimus   
  Dendrolagus stellarum   

AVES - ПТИЦЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ANSERIFORMES 
(ГУШЧАРИЦЕ) 

Anatidae 
(Патке, гуске, 
лабудови) 

Anas melleri Мадагаскарска патка  

COLUMBIFORMES Columbidae Columba oenops Перуански голуб  
(ГОЛУБОВИ) (Голубови, грлице) Didunculus strigirostris Манумеа (Самоански 

голуб) 
 

  Ducula pickeringii Сива воћарица  
  Gallicolumba criniger Црвеногруди голуб  
  Ptilinopus marchei  Риђогруда воћарица  
  Turacoena modesta Тимарска грлица  
GALLIFORMES Cracidae Crax alector Црни курасо  
(КОКОШКЕ) (Гуани, чачалаке,  Pauxi unicornis Крунасти курасо  
 хокои) Penelope pileata Риђогруди гуан  
 Megapodiidae 

(Коке хумкашице) 
Eulipoa wallacei   

 Phasianidae 
(Јаребице, 
препелице, фазани, 
кокошке) 

Arborophila gingica Белочела јаребица  

  Lophura bulweri   
  Lophura diardi   
  Lophura inornata   
  Lophura leucomelanos   
  Syrmaticus reevesii Краљевски фазан §2 
PASSERIFORMES 
(ПЕВАЧИЦЕ) 

Bombycillidae 
(Кугаре) 

Bombycilla japonica Далекоисточна 
кугара 

 

 Corvidae Cyanocorax caeruleus   
 (Вране) Cyanocorax dickeyi   
 Cotingidae 

(Котинге) 
Procnias nudicollis Гологрла кутинга  

 Emberizidae Dacnis nigripes   



 (Стрнадице) Sporophila falcirostris   
  Sporophila frontalis   
  Sporophila hypochroma   
  Sporophila palustris   
 Estrildidae Amandava amandava   
 (Естрилде) Cryptospiza reichenovii    
  Erythrura coloria   
  Erythrura viridifacies   
  Estrilda quartinia (често се 

тргује под називом Estrilda 
melanotis) 

  

  Hypargos niveoguttatus   
  Lonchura griseicapilla   
  Lonchura punctulata   
  Lonchura stygia   
 Fringillidae Carduelis ambigua   
 (Зебе) Carduelis atrata   
  Kozlowia roborowskii   
  Pyrrhula erythaca   
  Serinus canicollis   
  Serinus citrineloides 

hypostictus (често се тргује 
под називом Serinus 
citrineloides ) 

  

 Icteridae 
(Трупијали) 

Sturnella militaris   

 Muscicapidae Cochoa azurea   
 (Мухарице) Cochoa purpurea   
  Garrulax formosus   
  Garrulax galbanus   
  Garrulax milnei   
  Niltava davidi   
  Stachyris whiteheadi   
  Swynnertonia swynnertoni 

(синоним: Pogonicichla 
swynnertoni) 

  

  Turdus dissimilis   
 Pittidae Pitta nipalensis   
 (Пите) Pitta steerii   
 Sittidae Sitta magna   
 (Бргљези) Sitta yuannensis   
 Sturnidae Cosmopsarus regius   
 (Чворци) Mino dumontii   
  Sturnus erythropygius   

REPTILIA - ГМИЗАВЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

TESTUDINES Geoemydidae 
(Барске корњаче) 

Melanochelys trijuga   

SAURIA Cordylidae Zonosaurus karsteni   
  Zonosaurus quadrilineatus   
 Gekkonidae Rhacodactylus auriculatus   
 (Гекони) Rhacodactylus ciliatus   
  Rhacodactylus leachianus   
  Teratoscincus microlepis   
  Teratoscincus scincus   
 Scincidae 

(Кратконоги 
Tribolonotus gracilis   

 гуштери) Tribolonotus novaeguineae   
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SERPENTES Colubridae Elaphe carinata   §1 
 (Смукови) Elaphe radiata  §1 
  Elaphe taeniura  §1 
  Enhydris bocourti   §1 
  Homalopsis buccata  §1 
  Langaha nasuta   
  Lioheterodon 

madagascariensis 
  

  Ptyas korros   §1 
  Rhabdophis subminiatus  §1 
 Hydrophiidae Lapemis curtus (укључује 

Lapemis hardwickii) 
 §1 

 Viperidae 
(Љутице) 

Calloselasma rhodostoma   §1 

AMPHIBIA - ВОДОЗЕМЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ANURA Hylidae Phyllomedusa sauvagii   
(БЕЗРЕПИ ВОДОЗЕМЦИ) Leptodactylidae Leptodactylus laticeps   
 Ranidae Limnonectes macrodon   
  Rana shqiperica   
CAUDATA Hynobiidae Ranodon sibiricus   
(РЕПАТИ ВОДОЗЕМЦИ) Plethodontidae Bolitoglossa dofleini   
 Salamandridae Cynops ensicauda   
  Echinotriton andersoni   
  Pachytriton labiatus   
  Paramesotriton spp.   
  Salamandra algira   
  Tylototriton spp.   

PISCES - РИБЕ 
ACTINOPTERYGII - ЗРАКОПЕРКЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

PERCIFORMES Apogonidae Pterapogon kauderni   
ARTHROPODA - ЗГЛАВКАРИ 

INSECTA - ИНСЕКТИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

LEPIDOPTERA Papilionidae Baronia brevicornis   
  Papilio grosesmithi    
  Papilio maraho   

ФЛОРА - БИЉКЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

 Agavaceae Calibanus hookeri   
 (Агаве) Dasylirion longissimum   
 Araceae Arisaema dracontium   
  Arisaema erubescens   
  Arisaema galeatum   
  Arisaema nepenthoides   
  Arisaema sikokianum   
  Arisaema thunbergii 

var.urashima 
  

  Arisaema tortuosum   
  Biarum davisii ssp. 

marmarisense 
  

  Biarum ditschianum   
 Compositae Arnica montana  Брђанка, моравка §3 
 (Аsteraceae) Othonna cacalioides   
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 (Главочике) Othonna clavifolia   
  Othonna hallii   
  Othonna herrei   
  Othonna lepidocaulis   
  Othonna retrorsa   
 Ericaceae Arctostaphylos uva-ursi  Медвеђе грожђе §3 
 Gentianaceae Gentiana lutea Линцура, жута 

линцура 
§3 

 Leguminosae Dalbergia grandillo  §4 
 (Fabaceae) 

(Лептирњаче) 
Dalbergia retusa (изузевши 
популације укључене у 
Прилог III овог 
Правилника) 

 §4 

  Dalbergia stevensonii 
(изузевши популације 
укључене у Прилог III овог 
Правилника) 

 §4 

 Lycopodiaceae Lycopodium clavatum  Пречица §3  
 Meliaceae Cedrela fissilis  §4 
  Cedrela lilloi (C. 

angustifolia) 
 §4 

  Cedrela montana  §4 
  Cedrela oaxacensis  §4 
  Cedrela odorata (изузевши 

популације укључене у 
Прилог III овог 
Правилника) 

 §4 

  Cedrela salvadorensis  §4 
  Cedrela tonduzii  §4 
 Menyanthaceae Menyanthes trifoliata  Грчки тролист §3 
 Parmeliaceae Cetraria islandica  Исландски лишај §3 
 Passifloraceae Adenia glauca    
  Adenia pechuelli   
 Portulacaceae Ceraria carrissoana   
  Ceraria fruticulosa   
 Liliaceae Trillium pusillum   
  Trillium rugelii   
  Trillium sessile   
 Pedaliaceae Harpagophytum spp.  §3 
 Selaginellaceae Selaginella lepidophylla   
 
 



ПРИЛОГ V 
 

Врсте на које се односе одступања од одредби за трговину / комерцијалну употребу из члана 23. Правилника 
AVES - ПТИЦЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

ANSERIFORMES Anatidae Anas laysanensis Лајсанска патка 
(ГУШЧАРИЦЕ) (Патке, гуске, 

лабудови) 
Anas querquedula (и у прилогу VII) Гроготовац 

  Aytha nyroca  (и у Прилогу VII) Патка њорка
  Branta ruficollis (и у Прилогу VII) Гуска црвеновољка 
  Branta sandvicensis Хавајска гуска 
  Oxyura leucocephala (и у Прилогу VII) Гуска црвеновољка 
COLUMBIFORMES 
(ГОЛУБОВИ) 

Columbidae 
(Голубови, грлице) 

Columba livia (и у Прилогу VII) Дивљи голуб 

GALLIFORMES Phasianidae Catreus wallichii  Хималајски фазан 
(КОКОШКЕ) (Јаребице,  Colinus virginianus ridgwayi  Вирџинијска препелица 
 препелице, фазани,  Crossoptilon crossoptilon  Бели фазан 
 кокошке) Crossoptilon mantchuricum  Бркати фазан 
  Lophophorus impejanus Хималајски монал 
  Lophura edwardsi Вијетнамски фазан 
  Lophura swinhoii Тајвански фазан 
  Polyplectron emphanum Палавански паунаш 
  Syrmaticus ellioti Белотрби фазан 
  Syrmaticus humiae Плавоврати фазан 
  Syrmaticus mikado Мрки фазан 
PSITTACIFORMES Psittacidae Cyanoramphus novaezelandiae Козица 
(ПАПАГАЈИ) Папагаји Psephotus dissimilis Плавотрби папагај 
PASSERIFORMES 
(ПЕВАЧИЦЕ) 

Fringillidae 
(Зебе) 

Carduelis cucullata Венецуелански чижак 

     
 
 
 



ПРИЛОГ VI  
 

Врсте из Прилога I и II на које се односи забрана увоза у Републику Србију из члана 21.  Правилника 
 
Суспензије из Уредбе Комисије 359/2009  од 30. априла 2009. године о суспензији уношења у Заједницу примерака 
одређених врста дивље флоре и фауне  
 
Основ суспензије је члан 4. тачке 6. Уредбе ЕЗ 338/97 од 9. децембра 1996. године о заштити врста дивље фауне и флоре 
регулисањем њихове трговине  
 
 
ВРСТЕ НАВЕДЕНЕ У ПРИЛОГУ I ОВОГ ПРАВИЛНИКА ЧИЈИ ЈЕ УНОС У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗАБРАЊЕН 

 
MAMМАLIA – СИСАРИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ПОРЕКЛО 
ПРИМЕРКА ТИП  ДРЖАВА 

ПОРЕКЛА * 

Capra falconeri Из дивљине  Ловачки 
трофеј 

Узбекистан а ARTIODACTYLA Bovidae 

Ovis ammon nigrimontana Из дивљине Ловачки 
трофеји 

Казахстан а 

Canidae Canis lupus Из дивљине Ловачки 
трофеји 

Белорусија, 
Киргистан,  
Турска 

а 

Felidae Lynx lynx Из дивљине Ловачки 
трофеји 

Азербејџан а 

Ursus arctos Из дивљине Ловачки 
трофеји 

Покрајина 
Британска 
Колумбија 
(Канада) 

а 

CARNIVORA 

Ursidae 

Ursus thibetanus Из дивљине Ловачки 
трофеји 

Руска 
Федерација 

а 

CETACEA Све Све Све Све Све  
AVES – ПТИЦЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ПОРЕКЛО 
ПРИМЕРКА ТИП ДРЖАВА 

ПОРЕКЛА * 

Accipitridae Leucopternis occidentalis Из дивљине Сви Еквадор, Перу а FALCONIFORMES 
Falconidae Falco cherrug Из дивљине Сви Арменија, 

Бахреин, Ирак, 
Мауританија, 
Таџикистан 

а 

 
ВРСТЕ НАВЕДЕНЕ У ПРИЛОГУ II ОВОГ ПРАВИЛНИКА ЧИЈИ ЈЕ УНОС У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗАБРАЊЕН 
 

MAMMALIA – СИСАРИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ПОРЕКЛО 
ПРИМЕРКА ТИП ДРЖАВА 

ПОРЕКЛА * 

Ovis vignei bocharensis Из дивљине Сви Узбекистан б 
Saiga borealis Из дивљине Сви Руска Федерација б 

Bovidae 

Saiga tatarica Из дивљине Сви Казахстан, Руска 
Федерација 

б 

Cervidae Cervus elaphus bactrianus Из дивљине Сви Узбекистан б 
Hexaprotodon liberiensis 
(Choeropsis liberiensis) 

Из дивљине Сви Обала Слоноваче, 
Гвинеја, Гвинеја 
Бисао, Нигерија, 
Сијера Леоне 

б 

ARTIODACTYLA 

Hippopotamidae 

Hippopotamus amphibius Из дивљине Сви Демократска 
Република Конго, 
Гамбија, Малави, 
Нигер, Нигерија,  
Сијера Леоне, 

б 



Того 
Moschus anhuiensis Из дивљине Сви Кина б 
Moschus berezovskii Из дивљине Сви Кина б 
Moschus chrysogaster Из дивљине Сви Кина б 
Moschus fuscus Из дивљине Сви Кина б 

Moschidae 

Moschus moschiferus Из дивљине Сви Кина, Руска 
Федерација 

б 

Canidae Chrysocyon brachiurus Из дивљине Сви Боливија, Перу б 
Cryptoprocta ferox Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Eupleres goudotii Из дивљине Сви Мадагаскар б 

Eupleridae 

Fossa fossana Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Leopardus colocolo Из дивљине Сви Чиле б 
Leopardus pajeros Из дивљине Сви Чиле б 
Leptailurus serval Из дивљине Сви Алжир б 
Panthera leo Из дивљине Сви Етиопија б 
Prionailurus bengalensis Из дивљине Сви Макао (Кина) б 

Felidae 

Profelis aurata Из дивљине Сви Того б 
Mustelidae Hydrictis (Lutra) 

maculicollis 
Из дивљине Сви Танзанија б 

Odobenidae Odobenus rosmarus Из дивљине Сви Гренланд б 

CARNIVORA 

Viverridae Cynogale bennettii Из дивљине Сви Брунеји, Кина, 
Индонезија, 
Малезија, Тајланд 

б 

Zaglossus bartoni Из дивљине Сви Индонезија, 
Папуа Нова 
Гвинеја 

б MONOTREMATA Tachyglossidae 

Zaglossus bruijini Из дивљине Сви Индонезија б 
PERISSODACTYLA Equidae Equus zebra hartmannae Из дивљине Сви Ангола б 
PHOLIDOTA Manidae Manis temminckii Из дивљине Сви Демократска 

Република Конго 
б 

PILOSA Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Из дивљине Сви Белизе, Уругвај б 
Alouatta guariba Из дивљине Сви Све б 
Alouatta macconnelli Из дивљине Сви Tринидад и 

Тобаго 
б 

Ateles belzebuth Из дивљине Сви Све б 
Ateles fusciceps Из дивљине Сви Све б 
Ateles geoffroyi Из дивљине Сви Све б 
Ateles hybridus Из дивљине Сви Све б 
Ateles paniscus Из дивљине Сви Перу б 
Lagothrix cana Из дивљине Сви Све б 
Lagothrix lagotricha Из дивљине Сви Све б 
Lagothrix lugens Из дивљине Сви Све б 

Atelidae 

Lagothrix poeppigii Из дивљине Сви Све б 
Callithrix geof-froyi (C. 
jacchus geoffroyi) 

Из дивљине Сви Бразил б Cebidae 

Cebus capucinus Из дивљине Сви Белизе б 
Cercocebus atys Из дивљине Сви Гана б 
Cercopithecus ascanius Из дивљине Сви Бурунди б 
Cercopithecus cephus Из дивљине Сви Средњоафричка 

Република 
б 

Cercopithecus dryas Из дивљине Сви Демократска 
Република Конго 

б 
(укључујући C. salongo) 
Cercopithecus 
erythrogaster 

Из дивљине Сви Све б 

Cercopithecus erythrotis Из дивљине Сви Све б 
Cercopithecus hamlyni Из дивљине Сви Све б 
Cercopithecus mona Из дивљине Сви Того б 
Cercopithecus petaurista Из дивљине Сви Того б 

PRIMATES 

Cercopithecidae 

Cercopithecus pogonias Из дивљине Сви Камерун, б 
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Екваторијална 
Гвинеја, Нигерија 

Cercopithecus preussi Из дивљине Сви Камерун, 
Екваторијална  
Гвинеја, Нигерија 

б 
(C. lhoesti preussi) 

Colobus polykomos Из дивљине Сви Обала Слоноваче б 
Colobus vellerosus Из дивљине Сви Обала Слоноваче, 

Гана, Нигерија, 
Того 

б 

Lophocebus albigena 
(Cercocebus albigena) 

Из дивљине Сви Нигерија б 

Macaca arctoides Из дивљине Сви Индија, Малезија, 
Тајланд 

б 

Macaca assamensis Из дивљине Сви Непал б 
Macaca cyclopis Из дивљине Сви Све б 
Macaca fascicиlaris Из дивљине Сви Бангладеш, 

Индија 
б 

Macaca leonina Из дивљине Сви Кина б 
Macaca maura Из дивљине Сви Индонезија б 
Macaca nigra Из дивљине Сви Индонезија б 
Macaca nigrescens Из дивљине Сви Индонезија б 
Macaca ochreata Из дивљине Сви Индонезија б 
Macaca pagensis Из дивљине Сви Индонезија б 
Macaca sylvanus Из дивљине Сви Алжир, Мароко б 
Papio anubis Из дивљине Сви Либија б 
Papio papio Из дивљине Сви Гвинеја Бисао б 
Piliocolobus badius  Из дивљине Сви Све б 
(Colobus badius) 
Procolobus verus Из дивљине Сви Бенин, Обала 

Слоноваче, Гана, 
Сијера Леоне, 
Того 

б 
(Colobus verus) 

Trachypithecus phayrei 
(Presbytis phayrei) 

Из дивљине Сви Камбоџа, Кина, 
Индија 

б 

Trachypithecus vetulus 
(Presbytis senex) 

Из дивљине Сви Шри Ланка б 

Euoticus pallidus (Galago 
elegantulus pallidus) 

Из дивљине Сви Нигерија б 

Galago demidoff Из дивљине Сви Буркина Фасо, 
Средњоафричка 
Република 

б 
(G. demidovii) 

Galago granti Из дивљине Сви Малави б 

Galagidae 

Galago matschiei 
(G. inustus) 

Из дивљине Сви Руанда б 

Arctocebus aureus Из дивљине Сви Средњоафричка 
Република, 
Габон 

б 

Arctocebus calabarensis Из дивљине Сви Нигерија б 
Nycticebus pygmaeus Из дивљине Сви Камбоџа, Лаос б 

Lorisidae 

Perodicticus potto Из дивљине Сви Того б 
Chiropotes chiropotes Из дивљине Сви Бразил, Гвајана б 
Chiropotes israelita Из дивљине Сви Бразил б 
Chiropotes satanas Из дивљине Сви Бразил б 
Chiropotes utahickae Из дивљине Сви Бразил б 

Pithecidae 

Pithecia pithecia Из дивљине Сви Гвајана б 
Ratufa affinis Из дивљине Сви Сингапур б RODENTIA Sciuridae 
Ratufa bicolor Из дивљине Сви Кина б 

AVES – ПТИЦЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА ПОРЕКЛО ТИП ДРЖАВА * 
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Научни назив ПРИМЕРКА ПОРЕКЛА 
Anas bernieri Из дивљине Сви Мадагаскар б ANSERIFORMES Anatidae 
Oxyura jamaicensis Све Живи Све д 
Chalostigma olivaceum Из дивљине Сви Перу б APODIFORMES Trochilidae 
Heliodoxa rubinoides Из дивљине Сви Перу б 

CICONIIFORMES Balaenicipitidae Balaeniceps rex Из дивљине Сви Танзанија, 
Замбија 

б 

Goura cristata Из дивљине Сви Индонезија б 
Goura scheepmakeri Из дивљине Сви Индонезија б 

COLUMBIFORMES Columbidae 

Goura victoria Из дивљине Сви Индонезија б 
CORACIFORMES Bucerotidae Buceros rhinoceros Из дивљине Сви Тајланд б 

Tauraco corythaix Из дивљине Сви Мозамбик б 
Tauraco fischeri Из дивљине Сви Танзанија б 
Tauraco macrorhynchus Из дивљине Сви Гвинеја б 

CUCULIFORMES Musophagidae 

Tauraco porphyreolopha Из дивљине Сви Уганда б 
Accipiter brachyurus Из дивљине Сви Папуа Нова 

Гвинеја 
б 

Accipiter erythropus Из дивљине Сви Гвинеја б 
Accipiter gundlachi Из дивљине Сви Куба б 
Accipiter imitator Из дивљине Сви Папуа Нова 

Гвинеја, 
Соломонска 
Острва 

б 

Accipiter melanoleucus Из дивљине Сви Гвинеја б 
Accipiter ovampensis Из дивљине Сви Гвинеја б 
Aquila rapax Из дивљине Сви Гвинеја б 
Aviceda cuculoides Из дивљине Сви Гвинеја б 
Buteo albonotatus Из дивљине Сви Перу б 
Buteo galapagoensis Из дивљине Сви Еквадор б 
Buteo platypterus Из дивљине Сви Перу б 
Buteo ridgwayi Из дивљине Сви Доминиканска 

Република, Хаити 
б 

Erythrotriorchis radiatus Из дивљине Сви Аустралија б 
Gyps africanus Из дивљине Сви Гвинеја б 
Gyps bengalensis Из дивљине Сви Све б 
Gyps coprotheres Из дивљине Сви Мозамбик, 

Намибија, 
Свазиленд 

б 

Gyps indicus Из дивљине Сви Све б 
Gyps rueppellii Из дивљине Сви Гвинеја б 
Gyps tenuirostris Из дивљине Сви Све б 
Harpyopsis novaeguineae Из дивљине Сви Индонезија, 

Папуа Нова 
Гвинеја 

б 

Hieraaetus ayresii Из дивљине Сви Камерун, Гвинеја, 
Того 

б 

Hieraaetus spilogaster Из дивљине Сви Гвинеја, Того б 
Leucopternis lacernulatus Из дивљине Сви Бразил б 
Lophaetus occipitalis Из дивљине Сви Гвинеја б 
Lophoictinia isura Из дивљине Сви Аустралија б 
Macheiramphus alcinus Из дивљине Сви Гвинеја б 
Polemaetus bellicosus Из дивљине Сви Камерун, Гвинеја, 

Того 
б 

Spizaetus africanus Из дивљине Сви Гвинеја б 
Spizaetus bartelsi Из дивљине Сви Индонезија б 
Stephanoaetus coronatus Из дивљине Сви Гвинеја, Обала 

Слоноваче, Того 
б 

Terathopius ecaudatus Из дивљине Сви Гвинеја б 
Torgos tracheloliotus Из дивљине Сви Камерун, Судан б 

FALCONIFORMES Accipitridae 

Trigonoceps occipitalis Из дивљине Сви Гвинеја, Обала 
Слоноваче 

б 
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Urotriorchis macrourus Из дивљине Сви Гвинеја б 
Falco chicquera Из дивљине Сви Гвинеја, Того б 
Falco deiroleucus Из дивљине Сви Белизе, Гватемала б 
Falco fasciinucha Из дивљине Сви Боцвана, 

Етиопија, Кенија, 
Малави, 
Мозамбик, 
Јужноафричка 
Република, Судан, 
Танзанија, 
Замбија, Зимбабве 

б 

Falco hypoleucos Из дивљине Сви Аустралија, Папуа 
Нова Гвинеја 

б 

Falconidae 

Micrastur plumbeus Из дивљине Сви Колумбија, 
Еквадор 

б 

Sagittariidae Sagittarius serpentarius Из дивљине Сви Камерун, Гвинеја, 
Того 

б 

GALLIFORMES Phasianidae Polyplectron 
schleiermacheri 

Из дивљине Сви Индонезија, 
Малезија 

б 

Anthropoides virgo Из дивљине Сви Судан б 
Balearica pavonina Из дивљине Сви Гвинеја, Mали б 
Balearica regulorum Из дивљине Сви Ангола, Боцвана, 

Бурунди, 
Демократска 
Република Конго, 
Кенија, Лесото, 
Малави, 
Мозамбик, 
Намибија, Руанда, 
Јужноафричка 
Република, 
Свазиленд, 
Уганда, Замбија, 
Зимбабве 

б 

GRUIFORMES Gruidae 

Bugeranus (Grus) 
carunculatus 

Из дивљине Сви Јужноафричка 
Република, 
Танзанија 

б 

Pittidae Pitta nympha Из дивљине Сви Све (осим 
Вијетнама) 

б PASSERIFORMES 

Pycnonotidae Pycnonotus zeylanicus Из дивљине Сви Малезија б 
Cacatuidae Cacatua sanguinea Из дивљине Сви Индонезија б 

Charmosyna aureicincta Из дивљине Сви Фиџи б 
Charmosyna diadema Из дивљине Сви Све б 
Lorius domicella Из дивљине Сви Индонезија б 

Loridae 

Trichoglossus johnstoniae Из дивљине Сви Филипини б 
Agapornis fischerii Из дивљине Сви Танзанија б 
  Из узгоја Сви Мозамбик б 
Agapornis lilianae Из дивљине Сви Танзанија б 
Agapornis nigrigenis Из дивљине Сви Све б 
Agapornis pullarius Из дивљине Сви Ангола, 

Демократска 
Република Конго, 
Обала Слоноваче, 
Гвинеја, Кенија, 
Mали, Того 

б 

Ailsterus chloropterus 
chloropterus 

Из дивљине Сви Индонезија б 

Amazona agilis Из дивљине Сви Јамајка б 
Amazona autumnalis Из дивљине Сви Еквадор б 
Amazona collaria Из дивљине Сви Јамајка б 
Amazona mercenaria Из дивљине Сви Венецуела б 

PSITTACIFORMES 

Psittacidae 

Amazona xanthops Из дивљине Сви Боливија, 
Парагвај 

б 
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Ara chloropterus Из дивљине Сви Аргентина, 
Панама 

б 

Ara severus Из дивљине Сви Гвајана б 
Aratinga acuticaudata Из дивљине Сви Уругвај б 
Aratinga aurea Из дивљине Сви Аргентина б 
Aratinga auricapillus Из дивљине Сви Све б 
Aratinga euops Из дивљине Сви Куба б 
Bolborhynchus 
ferrugineifrons 

Из дивљине Сви Колумбија б 

Coracopsis vasa Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Cyanoliseus patagonus Из дивљине Сви Чиле, Уругвај б 
Deroptyus accipitrinus Из дивљине Сви Перу, Суринам б 
Eclectus roratus Из дивљине Сви Индонезија б 
Forpus xanthops Из дивљине Сви Перу б 
Hapalopsittaca amazonina Из дивљине Сви Све б 
Hapalopsittaca fuertesi Из дивљине Сви Колумбија б 
Hapalopsittaca pyrrhops Из дивљине Сви Све б 
Leptosittaca branickii Из дивљине Сви Све б 
Nannopsittaca panychlora Из дивљине Сви Бразил б 
Pionus chalcopterus Из дивљине Сви Перу б 
Poicephalus cryptoxanthus Из дивљине Сви Танзанија б 
Poicephalus gulielmi Из дивљине Сви Камерун, Обала 

Слоноваче, 
Kongo, Гвинеја 

б 

Poicephalus meyeri Из дивљине Сви Танзанија б 
Poicephalus robustus Из дивљине Сви Боцвана, 

Демократска 
Република Конго, 
Обала Слоноваче, 
Гамбија, Гвинеја, 
Mали, Намибија, 
Нигерија, 
Сенегал, 
Јужноафричка 
Република, 
Свазиленд, Того, 
Уганда 

б 

Poicephalus rufiventris Из дивљине Сви Танзанија б 
Polytelis alexandrae Из дивљине Сви Аустралија б 
Prioniturus luconensis Из дивљине Сви Филипини б 
Psittacula alexandri Из дивљине Сви Индонезија б 
Psittacula finschii Из дивљине Сви Бангладеш, 

Камбоџа 
б 

Psittacula roseata Из дивљине Сви Кина б 
Psittacus erithacus Из дивљине Сви Бенин, Бурунди, 

Екваторијална 
Гвинеја, Либерија, 
Mали, Нигерија, 
Того 

б 

Psittacus erithacus timneh Из дивљине Сви Гвинеја, Гвинеја 
Бисао 

б 

Psittrichas fulgidus Из дивљине Сви Све б 
Pyrrhura albipectus Из дивљине Сви Еквадор б 
Pyrrhura caeruleiceps Из дивљине Сви Колумбија б 
Pyrrhura calliptera Из дивљине Сви Колумбија б 
Pyrrhura leucotis Из дивљине Сви Бразил б 
Pyrrhura orcesi Из дивљине Сви Еквадор б 
Pyrrhura pfrimeri Из дивљине Сви Бразил б 
Pyrrhura subandina Из дивљине Сви Колумбија б 
Pyrrhura viridicata Из дивљине Сви Колумбија б 
Tanygnathus gramineus Из дивљине Сви Индонезија б 
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Touit melanonotus Из дивљине Сви Бразил б 
Touit surdus Из дивљине Сви Бразил б 
Triclaria malachitacea Из дивљине Сви Аргентина, 

Бразил 
б 

Asio capensis Из дивљине Сви Гвинеја б 
Bubo blakistoni Из дивљине Сви Кина, Јапан, Руска 

Федерација 
б 

Bubo lacteus Из дивљине Сви Гвинеја б 
Bubo philippensis Из дивљине Сви Филипини б 
Bubo poensis Из дивљине Сви Гвинеја б 
Bubo vosseleri Из дивљине Сви Танзанија б 
Glaucidium capense Из дивљине Сви Демократска 

Република Конго, 
Руанда 

б 

Glaucidium perlatum Из дивљине Сви Камерун, Гвинеја б 
Ketupa ketupu Из дивљине Сви Сингапур б 
Nesasio solomonensis Из дивљине Сви Папуа Нова 

Гвинеја, 
Соломонска 
Острва 

б 

Ninox affinis Из дивљине Сви Индија б 
Ninox rudolfi Из дивљине Сви Индонезија б 
Otus angelinae Из дивљине Сви Индонезија б 
Otus capnodes Из дивљине Сви Комори б 
Otus fulginosus Из дивљине Сви Филипини б 
Otus insularis Из дивљине Сви Сејшели б 
Otus longicornis Из дивљине Сви Филипини б 
Otus mindorensis Из дивљине Сви Филипини б 
Otus mirus Из дивљине Сви Филипини б 
Otus pauliani Из дивљине Сви Комори б 
Otus roboratus Из дивљине Сви Перу б 
Pseudoscops clamator Из дивљине Сви Перу б 
Ptilopsis leucotis Из дивљине Сви Гвинеја б 
Pulsatrix melanota Из дивљине Сви Перу б 
Scotopelia bouvieri Из дивљине Сви Камерун б 
Scotopelia peli Из дивљине Сви Гвинеја б 
Scotopelia ussheri Из дивљине Сви Обала Слоноваче, 

Гана, Гвинеја, 
Либерија, Сијера 
Леоне 

б 

Strix uralensis davidi Из дивљине Сви Кина б 

Strigidae 

Strix woodfordii Из дивљине Сви Гвинеја б 
Phodilus prigoginei Из дивљине Сви Демократска 

Република Конго 
б 

Tyto aurantia Из дивљине Сви Папуа Нова 
Гвинеја 

б 

Tyto inexspectata Из дивљине Сви Индонезија б 
Tyto manusi Из дивљине Сви Папуа Нова 

Гвинеја 
б 

Tyto nigrobrunnea Из дивљине Сви Индонезија б 

STRIGIFORMES 

Tytonidae 

Tyto sororcula Из дивљине Сви Индонезија б 
REPTILIA – ГМИЗАВЦИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ПОРЕКЛО 
ПРИМЕРКА ТИП 

ДРЖАВА 
ПОРЕКЛА * 

Caiman crocodilus Из дивљине Сви Ел Салвадор, 
Гватемала, 
Мексико 

б Alligatoridae 

Palaeosuchus trigonatus Из дивљине Сви Гвајана б 

CROCODYLIA 

Crocodylidae Crocodylus niloticus Из дивљине Сви Мадагаскар б 
SAURIA Agamidae Uromastyx aegyptia Животиње 

узгојене у 
Сви Египат б 
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вештачким 
условима, али 
које не 
испуњавају 
критеријуме 
из члана 24. 
овог 
Правилника 

Uromastyx dispar Из дивљине Сви Алжир, Mали, 
Судан 

б 

Uromastyx geyri Из дивљине Сви Mали, Нигер б 
Brookesia decaryi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumna andringitraensis Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma boettgeri Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma brevicornis Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma capuroni Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma cucullata Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma fallax Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma furcifer Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma gallus Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma gastrotaenia Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumna glawi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma globifer Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma guibei Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumna guillaumeti Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma hilleniusi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma linota Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma malthe Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumna marojezensis Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma nasuta Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma oshaughnessyi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma parsonii Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma peyrierasi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumma tsaratananensis Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumna vatosoa Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Calumna vencesi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Chameleo camerunensis Из дивљине Сви Камерун б 
Chamaeleo deremensis Из дивљине Сви Танзанија б 
Chamaeleo eisentrauti Из дивљине Сви Камерун б 
Chamaeleo ellioti Из дивљине Сви Бурунди б 
Chamaeleo feae Из дивљине Сви Екваторијална  

Гвинеја 
б 

Chamaeleo fuelleborni Из дивљине Сви Танзанија б 
Из дивљине Сви Бенин б 
Из узгоја Сви Бенин б 

Chamaeleo gracilis 

Того б Из узгоја Дужина 
од врха 
главе до 
клоаке 
већа од  

8 cm 
Chamaeleo montium Из дивљине Сви Камерун б 
Chamaeleo pfefferi Из дивљине Сви Камерун б 
Chamaeleo senegalensis Из узгоја Дужина 

од врха 
главе до 
клоаке 
већа од 6 

cm 

Того б 

Chamaeleo werneri Из дивљине Сви Танзанија б 

Chamaeleonidae 

Chamaeleo wiedersheimi Из дивљине Сви Камерун б 
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Furcifer angeli Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer antimena Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer balteatus Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer belalandaensis Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer bifidus Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer campani Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer labordi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer minor Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer monoceras Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer nicosiai Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer petteri Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer rhinoceratus Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer tuzetae Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Furcifer willsii Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Cordylus mossambicus Из дивљине Сви Мозамбик б 
Cordylus tropidosternum Из дивљине Сви Мозамбик б 

Cordylidae 

Cordylus vittifer Из дивљине Сви Мозамбик б 
Phelsuma abbotti Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma antanosy Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma barbouri Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma berghofi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma breviceps Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma comorensis Из дивљине Сви Комори б 
Phelsuma dubia Из дивљине Сви Комори, 

Мадагаскар 
б 

Phelsuma flavigularis Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma guttata Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma hielscheri Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma klemmeri Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma laticauda Из дивљине Сви Комори б 
Phelsuma malamakibo Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma masohoala Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma modesta Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma mutabilis Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma pronki Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma pusilla Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma seippi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma serraticauda Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma standingi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Phelsuma v-nigra Из дивљине Сви Комори б 
Uroplatus ebenaui Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Uroplatus fimbriatus Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Uroplatus guentheri Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Uroplatus henkeli Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Uroplatus lineatus Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Uroplatus malama Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Uroplatus phantasticus Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Uroplatus pietschmanni Из дивљине Сви Мадагаскар б 

Gekkonidae 

Uroplatus sikorae Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Heloderma horridum Из дивљине Сви Гватемала, 

Мексико 
б Helodermatidae 

Heloderma suspectum Из дивљине Сви Мексико, 
Сједињене 
Америчке Државе 

б 

Conolophus pallidus Из дивљине Сви Еквадор б 
Conolophus subcristatus Из дивљине Сви Еквадор б 

Iguanidae 

Iguana iguana Из дивљине Сви Ел Салвадор б 
Scincidae Corucia zebrata Из дивљине Сви Соломонска 

Острва 
б 
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Varanus bogerti Из дивљине Сви Папуа Нова 
Гвинеја 

б 

Varanus dumerilii Из дивљине Сви Индонезија б 
Из дивљине Сви Бенин, Того б 
Из узгоја Сви Бенин б 

Varanus exanthematicus 

Того б Из узгоја Јединке 
дуже од 
35 cm 

Varanus jobiensis (V. 
karlschmidti) 

Из дивљине Сви Индонезија б 

Varanus keithhornei Из дивљине Сви Аустралија б 
Из дивљине Сви Бенин, Бурунди, 

Мозамбик, Того 
б Varanus niloticus 

Из узгоја Сви Бенин, Того б 
Из дивљине Сви Того б Varanus ornatus 

Того б Из узгоја Сви 
Varanus prasinus beccarii Из дивљине Сви Индонезија б 
Varanus salvadorii Из дивљине Сви Индонезија б 
Varanus salvator Из дивљине Сви Кина, Индија, 

Сингапур 
б 

Varanus telenesetes Из дивљине Сви Папуа Нова 
Гвинеја 

б 

Varanidae 

Varanus yemenensis Из дивљине Сви Све б 
Boa constictor Из дивљине Сви Ел Салвадор, 

Хондурас 
б 

Из дивљине Сви Того б Calabaria reinhardtii 
Бенин, Того б Из узгоја Сви 

Eunectes deschauenseei Из дивљине Сви Бразил б 
Eunectes murinus Из дивљине Сви Парагвај б 

Boidae 

Gongylophis colubrinus Из дивљине Сви Танзанија б 
Naja atra Из дивљине Сви Лаос б 
Naja kaouthia Из дивљине Сви Лаос б 

Elapidae 

Naja siamensis Из дивљине Сви Лаос б 
Liasis fuscus Из дивљине Сви Индонезија б 
Morelia boeleni Из дивљине Сви Индонезија б 
Python molurus Из дивљине Сви Кина б 
Python regius Из дивљине Сви Бенин, Гвинеја б 
Python reticulatus Из дивљине Сви Индија, Малезија 

(полуострво), 
Сингапур 

б 

Из дивљине Сви Мауританија, 
Мозамбик 

б 

SERPENTES 

Pythonidae 

Python sebae 

Из узгоја Сви Мозамбик б 
Chrysemys picta Сви Живи Све д Emydidae 
Trachemys scripta elegans Сви Живи Све д 
Callagur borneoensis Из дивљине Сви Све б 
Cuora amboinensis Из дивљине Сви Индонезија, 

Малезија 
б 

Cuora galbinifrons Из дивљине Сви Кина б 
Heosemys spinosa Из дивљине Сви Индонезија б 
Leucocephalon yuwonoi Из дивљине Сви Индонезија б 
Malayemys subtrijuga Из дивљине Сви Индонезија б 
Notochelys platynota Из дивљине Сви Индонезија б 

Emydidae 
(Geoemydidae) 

Siebenrockiella crassicollis Из дивљине Сви Индонезија б 
Erymnochelys 
madagascariensis 

Из дивљине Сви Мадагаскар б 

Peltocephalus 
dumerilianus 

Из дивљине Сви Гвајана б 

TESTUDINES 

Podocnemididae 

Podocnemis 
erythrocephala 

Из дивљине Сви Колумбија, 
Венецуела 

б 
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Podocnemis expansa Из дивљине Сви Колумбија, 
Еквадор, Гвајана, 
Перу, Tринидад и 
Тобаго, 
Венецуела 

б 

Podocnemis lewyana Из дивљине Сви Све б 
Podocnemis sextuberculata Из дивљине Сви Перу б 
Podocnemis unifilis Из дивљине Сви Суринам б 
Aldabrachelys gigantea Из дивљине Сви Сејшели б 
Chelonoidis denticulata Из дивљине Сви Боливија, Еквадор б 
Geochelone elegans Из дивљине Сви Пакистан б 
Geochelone plаtynota Из дивљине Сви Mијанмар б 
Geochelone sulcata Из узгоја Сви Того, Бенин б 
Gopherus agassizii Из дивљине Сви Све б 
Gopherus berlandieri Из дивљине Сви Све б 
Gopherus polyphemus Из дивљине Сви Сједињене 

Америчке Државе 
б 

Indotestudo elongata Из дивљине Сви Бангладеш, Кина, 
Индија 

б 

Indotestudo forstenii Из дивљине Сви Све б 
Indotestudo travancorica Из дивљине Сви Све б 

Из дивљине Сви Мозамбик б Kinixys belliana 
Из узгоја Сви Бенин б 
Из узгоја Сви Бенин, Того б Kinixys homeana 

Бенин б Из дивљине Сви 
Kinixys spekii Из дивљине Сви Мозамбик б 
Manouria emys Из дивљине Сви Бангладеш, 

Индија, 
Индонезија, 
Mијанмар, 
Тајланд 

б 

Manouria impressa Из дивљине Сви Вијетнам б 
Из дивљине Сви Демократска 

Република Конго, 
Мозамбик, 
Уганда, Танзанија 

б 

Из узгоја 

Stigmochelys pardalis 

Мозамбик, 
Замбија 

б Сви 

Животиње 
узгојене у 
вештачким 
условима, али 
које не 
испуњавају 
критеријуме 
из члана 24. 
овог 
Правилника 

Сви Замбија б 

Testudinidae 

Testudo horsfieldii Из дивљине Сви Казахстан, Кина, 
Пакистан 

б 

Amyda cartilaginea Из дивљине Сви Индонезија б 
Chitra chitra Из дивљине Сви Малезија б 

Trionychidae 

Pelochelys cantorii Из дивљине Сви Индонезија б 
AMPHIBIA – ВОДОЗЕМЦИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ПОРЕКЛО  
ПРИМЕРКА ТИП ДРЖАВА 

ПОРЕКЛА * 

Cryptophyllobates 
azureiventris 

Из дивљине Сви Перу б 

Dendrobates variabilis Из дивљине Сви Перу б 

Dendrobatidae 

Dendrobates 
ventrimaculatus 

Из дивљине Сви Перу б 

ANURA 

Mantellidae Mantella aurantiaca Из дивљине Сви Мадагаскар б 
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Mantella baroni 
(Phrynomantis maculatus) 

Из дивљине  Мадагаскар б 

Mantella aff. Baroni Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Mantella bernhardi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Mantella cowani Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Mantella crocea Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Mantella expectata Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Mantella haraldmeieri Из дивљине Сви Мадагаскар б 
(M. madagascariensis 
haraldmeieri) 
Mantella laevigata Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Mantella 
madagascariensis 

Из дивљине Сви Мадагаскар б 

Mantella manery Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Mantella milotympanum Из дивљине Сви Мадагаскар б 
(M. aurantiaca 
milotympanum) 
Mantella nigricans Из дивљине Сви Мадагаскар б 
(M. cowani nigricans) 
Mantella pulchra Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Mantella viridis Из дивљине Сви Мадагаскар б 

Microhylidae Scaphiophryne gottlebei Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Conraua goliath Из дивљине Сви Камерун б Ranidae 
Rana catesbeiana Сви Живи Све д 

ACTINOPTERYGII - ЗРАКОПЕРКЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ПОРЕКЛО  
ПРИМЕРКА ТИП 

ДРЖАВА 
ПОРЕКЛА * 

PERCIFORMES Labridae Cheilinus undulatus Из дивљине Сви Индонезија б 
Hippocampus barbouri Из дивљине Сви Индонезија б 
Hippocampus comes Из дивљине Сви Индонезија б 
Hippocampus histrix Из дивљине Сви Индонезија б 
Hippocampus kelloggi Из дивљине Сви Индонезија б 
Hippocampus kuda Из дивљине Сви Индонезија, 

Вијетнам 
б 

SYNGNATHIFORMES Syngnathidae 

Hippocampus 
spinosissimus 

Из дивљине Сви Индонезија б 

ARACHNIDA - ПАУКОЛИКЕ ЖИВОТИЊЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ПОРЕКЛО  
ПРИМЕРКА ТИП 

ДРЖАВА 
ПОРЕКЛА * 

ARANEAE Theraphosidae Brachypelma albopilosum Из дивљине Сви Никарагва б 
SCORPIONES Scorpionidae Pandinus imperator Из узгоја Сви Бенин б 

INSECTA - ИНСЕКТИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ПОРЕКЛО  
ПРИМЕРКА ТИП 

ДРЖАВА 
ПОРЕКЛА * 

Ornithoptera croesus Из дивљине Сви Индонезија б 
Ornithoptera tithonus Из дивљине Сви Индонезија б 

Из дивљине Сви Соломонска 
Острва 

б Ornithoptera urvillianus 

Из узгоја Сви Соломонска 
Острва 

б 

Из дивљине Сви Соломонска 
Острва 

б Ornithoptera victoriae 

Из узгоја Сви Соломонска 
Острва 

б 

Из дивљине Сви Индонезија б 

LEPIDOPTERA Papilionidae 

Troides andromache 
Из узгоја Сви Индонезија б 

BIVALVIA - ШКОЉКЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ПОРЕКЛО 
ПРИМЕРКА ТИП 

ДРЖАВА 
ПОРЕКЛА * 
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MESOGASTROPODA Strombidae Strombus gigas Из дивљине Сви Гренада, Хаити б 
Hippopus hippopus Из дивљине Сви Нова Каледонија, 

Тонга, Вануату, 
Вијетнам 

б 

Tridacna crocea Из дивљине Сви Фиџи, Тонга, 
Вануату, 
Вијетнам 

б 

Tridacna derasa Из дивљине Сви Фиџи, Нова 
Каледонија, 
Тонга, Филипини, 
Палау, Вануату, 
Вијетнам 

б 

Tridacna gigas Из дивљине Сви Микронезија, 
Фиџи, 
Индонезија, 
Маршалова 
Острва, Палау, 
Папуа Нова 
Гвинеја, Вануату, 
Соломонска 
Острва, Тонга, 
Вијетнам 

б 

Tridacna maxima Из дивљине Сви Микронезија, 
Фиџи, Нова 
Каледонија, 
Маршалова 
Острва, 
Мозамбик, Нова 
Каледонија, 
Тонга, Вијетнам, 
Вануату 

б 

Tridacna rosewateri Из дивљине Сви Мозамбик б 
Tridacna squamosa Из дивљине Сви Нова Каледонија, 

Фиџи, Мозамбик, 
Тонга, Вијетнам, 
Вануату 

б 

VENEROIDA Tridacnidae 

Tridacna tevoroa Из дивљине Сви Tонга б 
CNIDARIA - ЖАРЊАЦИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ПОРЕКЛО  
ПРИМЕРКА ТИП 

ДРЖАВА 
ПОРЕКЛА * 

HELIOPORACEA Helioporidae Heliopora coerulea Из дивљине Сви Соломонска 
Острва 

б 

Acroporidae Montipora caliculata Из дивљине Сви Тонга б 
Agariciidae Agaricia agaricites Из дивљине Сви Хаити б 

Из дивљине Сви, осим 
јединки из 
маринске 

аквакултуре 
причвршћеним 
на вештачким 
супстратима 

Индонезија б Catalaphyllia jardinei 

Из дивљине Сви Соломонска 
Острва 

б 

Euphyllia cristata Из дивљине Сви, осим 
јединки из 
маринске 

аквакултуре 
причвршћеним 
на вештачким 
супстратима 

Индонезија б 

SCLERACTINIA 

Caryophylliidae 

Euphyllia divisa Из дивљине Сви, осим 
јединки из 
маринске 

аквакултуре 
причвршћеним 

Индонезија б 
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на вештачким 
супстратима 

Euphyllia fimbriata Из дивљине Сви, осим 
јединки из 
маринске 

аквакултуре 
причвршћеним 
на вештачким 
супстратима 

Индонезија б 

Plerogyra spp. Из дивљине Сви, осим 
јединки из 
маринске 

аквакултуре 
причвршћеним 
на вештачким 
супстратима 

Индонезија б 

Favites halicora Из дивљине Сви Тонга б Faviidae 
Platygyra sinensis Из дивљине Сви Тонга б 

Merulinidae Hydnophora microconos Из дивљине Сви, осим 
јединки из 
маринске 

аквакултуре 
причвршћеним 
на вештачким 
супстратима 

Индонезија б 

Acanthastrea hemprichii Из дивљине Сви Тонга б 
Blastomussa spp. Из дивљине Сви, осим 

јединки из 
маринске 

аквакултуре 
причвршћеним 
на вештачким 
супстратима 

Индонезија б 

Cynarina lacrymalis Из дивљине Сви, осим 
јединки из 
маринске 

аквакултуре 
причвршћеним 
на вештачким 
супстратима 

Индонезија б 

Из дивљине Сви Тонга б 

Mussidae 

Scolymia vitiensis 
Из дивљине Сви, осим 

јединки из 
маринске 

аквакултуре 
причвршћеним 
на вештачким 
супстратима 

Индонезија б 

Pocilloporidae Seriatopora stellata Из дивљине Сви Индонезија б 
Из дивљине Сви Фиџи б Trachyphilliidae Trachyphyllia geoffroyi 
Из дивљине Сви, осим 

јединки из 
маринске 

аквакултуре 
причвршћеним 
на вештачким 
супстратима 

Индонезија б 

FLORA - БИЉКЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ПОРЕКЛО  
ПРИМЕРКА ТИП 

ДРЖАВА 
ПОРЕКЛА * 

Amaryllidaceae Galanthus nivalis Из дивљине Сви Босна и 
Херцеговина, 
Швајцарска, 
Украјина 

б  

Apocynaceae Pachypodium inopinatum Из дивљине Сви Мадагаскар б 
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Pachypodium rosulatum Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Pachypodium 
rutenbergianum 
ssp.sofiense 

Из дивљине Сви Мадагаскар б 

Cycadaceae Cycadaceae spp. Из дивљине Сви Мадагаскар, 
Мозамбик, 
Вијетнам 

б 

Euphorbia ankarensis Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia banae Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia berorohae Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia bongolavensis Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia bulbispina Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia duranii Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia fiananantsoae Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia guillauminiana Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia iharanae Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia kondoi Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia labatii Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia lophogona Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia millotii Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia neohumbertii Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia pachypodoides Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia razafindratsirae Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Euphorbia suzannae-
manieri 

Из дивљине Сви Мадагаскар б 

Euphorbiaceae 

Euphorbia waringiae Из дивљине Сви Мадагаскар б 
Anacamptis pyramidalis Из дивљине Сви Швајцарска, 

Турска 
б 

Barlia robertiana Из дивљине Сви Турска б 
Cephalanthera rubra Из дивљине Сви Норвешка б 
Cypripedium japonicum Из дивљине Сви Кина, Северна 

Кореја, Јапан, 
Јужна Кореја 

б 

Cypripedium macranthos Из дивљине Сви Република Кореја, 
Руска Федерација 

б 

Cypripedium 
margaritaceum 

Из дивљине Сви Кина б 

Cypripedium micranthum Из дивљине Сви Кина б 
Dactylorhiza latifolia Из дивљине Сви Норвешка б 
Dactylorhiza romana Из дивљине Сви Турска б 
Dactylorhiza russowii Из дивљине Сви Норвешка б 
Dactylorhiza traunsteineri Из дивљине Сви Лихтенштајн б 
Dendrobium bellatulum Из дивљине Сви Вијетнам б 
Dendrobium wardianum Из дивљине Сви Вијетнам б 
Himantoglossum hircinum Из дивљине Сви Швајцарска б 
Nigritella nigra Из дивљине Сви Норвешка б 
Ophrys holoserica Из дивљине Сви Турска б 
Ophrys insectifera Из дивљине Сви Лихтенштајн, 

Норвешка 
б 

Ophrys pallida Из дивљине Сви Алжир б 
Ophrys sphegodes Из дивљине Сви Швајцарска б 
Ophrys tenthredinifera Из дивљине Сви Турска б 
Ophrys umbilicata Из дивљине Сви Турска б 
Orchis coriophora Из дивљине Сви Руска Федерација, 

Швајцарска 
б 

Orchis italica Из дивљине Сви Турска б 
Orchis laxiflora Из дивљине Сви Швајцарска б 
Orchis mascula Из дивљине 

/Из узгоја 
Сви Албанија б 

Orchidaceae 

Orchis morio Из дивљине Сви Турска б 
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Orchis pallens Из дивљине Сви Руска Федерација б 
Orchis provincialis Из дивљине Сви Швајцарска б 
Orchis punctulata Из дивљине Сви Турска б 
Orchis purpurea Из дивљине Сви Швајцарска, 

Турска 
б 

Orchis simia Из дивљине Сви Босна и 
Херцеговина, БЈР 
Maкедонија, 
Швајцарска, 
Турска 

б 

Orchis tridentata Из дивљине Сви Турска б 
Orchis ustulata Из дивљине Сви Руска Федерација б 
Phalaenopsis parishii Из дивљине Сви Вијетнам б 
Serapias cordigera Из дивљине Сви Турска б 
Serapias parviflora Из дивљине Сви Турска б 
Serapias vomeracea Из дивљине Сви Швајцарска, 

Турска 
б 

Spiranthes spiralis Из дивљине Сви Лихтенштајн, 
Швајцарска 

б 

Cyclamen intaminatum Из дивљине Сви Турска б 
Cyclamen mirabile Из дивљине Сви Турска б 
Cyclamen pseudibericum Из дивљине Сви Турска б 

Primulaceae 

Cyclamen 
trochopteranthum 

Из дивљине Сви Турска б 

Stangeriaceae Stangeriaceae spp. Из дивљине Сви Мадагаскар, 
Мозамбик, 
Вијетнам 

б 

Zamiaceae Zamiaceae spp. Из дивљине Сви Мадагаскар, 
Мозамбик, 
Вијетнам 

б 

 



 
 

Прилог VII 
 

Строго заштићене дивље врсте на територији Републике Србије 
 

FAUNA - ЖИВОТИЊЕ 
CHORDATA - ХОРДАТА 
MAMMALIA - СИСАРИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

CARNIVORA 
(ЗВЕРИ) 

Canidae 
(пси)  

Canis lupus Вук * 
Прилог I 

 Felidae Lynx lynx Рис Прилог I 
 (мачке) Felis silvestris Дивља мачка ** 

Прилог I 
 Mustelidae  Lutra lutra  Видра Прилог I 
 (куне) Mustela erminea  Хермелин  
  Mustela eversmanii Степски твор  
  Mustela nivalis  Ласица  
  Vormela peregusna  Шарени твор  
 Ursidae 

(медведи) 
Ursus arctos Мрки медвед Прилог I 

CHIROPTERA 
(СЛЕПИ МИШЕВИ) 

Rhinolophidae 
(потковичари) 

Rhinolophus blasii  Средоземни 
потковичар 

 

  Rhinolophus euryale Јужни потковичар  
  Rhinolophus ferrumequinum Велики потковичар  
  Rhinolophus hipposideros Мали потковичар  
  Rhinolophus mehelyi  Тамнооки 

потковичар 
 

 Vespertilionidae Barbastella barbastellus  Широкоухи љиљак   
 (вечерњаци) Eptesicus serotinus Велики поноћњак   
  Hypsugo savii  Планински слепи 

мишић 
 

  Miniopterus schreibersii Дугокрили љиљак   
  Myotis bechsteinii  Дугоухи вечерњак   
  Myotis blythii  Мали мишоухи 

вечерњак  
 

  Myotis brandtii  Велики бркати 
вечерњак 

 

  Myotis capaccinii  Дугопрсти вечерњак  
  Myotis dasycneme  Барски вечерњак  
  Myotis daubentonii  Водени вечерњак   
  Myotis emarginatus  Шиљоухи вечерњак   
  Myotis myotis Велики мишоухи 

вечерњак  
 

  Myotis mystacinus  Црни бркати 
вечерњак  

 

  Myotis nattereri  Ресасти вечерњак   
  Nyctalus leisleri  Мали ноћник   
  Nyctalus noctula  Средњи ноћник   
  Pipistrellus kuhlii  Белоруби слепи 

мишић 
 

  Pipistrellus nathusii  Шумски слепи 
мишић  

 

  Pipistrellus pipistrellus  Мали слепи мишић  
  Pipistrellus pygmaeus  Патуљасти слепи 

мишић  
 

  Plecotus auritus  Смеђи дугоухи  



љиљак  
  Plecotus austriacus  Сиви дугоухи љиљак  
  Vespertilio murinus  Двобојни вечерњак   
RODENTIA 
(ГЛОДАРИ) 

Castoridae 
(даброви) 

Castor fiber Дабар  

 Cricetidae Chionomys nivalis Снежна волухарица   
 (хрчкови) Cricetus cricetus Хрчак  
  Dinaromys bogdanovi  Динарска 

волухарица  
 

  Microtus liechtensteini  Велика волухарица  
 Gliridae  Dryomys nitedula  Шумски пух   
 (пухови)  Muscardinus avellanarius Пух лешникар   
 Muridae 

(мишеви) 
Micromys minutus  Патуљасти миш   

 Sciuridae  
(веверице) 

Spermophilus citellus Текуница  

 Spalacidae 
(слепи кучићи) 

Spalax leucodon Слепо куче  

 Zapodidae 
(мишолики 
скочимиши) 

Sicista subtilis Степски скочимиш   

SORICOMORPHA Soricidae  Neomys fodiens Водена ровчица   
(РОВЧИЦЕ) (ровчице) Sorex alpinus Планинска ровчица   
 Talpidae 

(кртице) 
Talpa caeca Слепа кртица   

AVES - ПТИЦЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ANSERIFORMES Anatidae  Anas acuta Шиљкан  
(ГУШЧАРИЦЕ) (патке и гуске)  Anas clypeata  Пловка кашикара  
  Anas penelope Звиждара  
  Anas querquedula Гроготовац Прилог I 
  Anas strepera Чегртуша  
  Anser anser Дивља гуска  
  Anser brachyrhynchus Краткокљуна гуска  
  Anser erytrophus Мала лисаста гуска  
  Aythya fuligula  Ћубаста патка  
  Aythya marila  Морска црнка  
  Aythya nyroca  Патка њорка Прилог I 
  Branta bernicla Гриваста гуска  
  Branta leucopsis  Белолика гуска  
  Branta ruficollis  Гуска црвеновољка Прилог I 
  Bucephala clangula  Патка дупљашица  
  Clangula hyemalis  Ледењарка  
  Cygnus columbianus Мали лабуд  
  Cygnus cygnus  Велики лабуд  
  Melanitta fusca Баршунасти турпан  
  Melanitta nigra  Црни турпан  
  Mergus albellus  Мали ронац  
  Mergus merganser  Велики ронац  
  Mergus serrator  Средњи ронац  
  Netta rufina  Превез  
  Oxyura leucocephala  Белоглава патка Прилог I 
  Somateria mollissima Гавка  
  Tadorna ferruginea Златокрила утва  
  Tadorna tadorna Шарена утва  
APODIFORMES Apodidae  Apus pallidus Сива чиопа  
(ЧИОПЕ) (чиопе) Apus apus Црна чиопа  
  Tachymarptis melba Бела чиопа  
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CAPRIMULGIFORMES 
(ЛЕГЊЕВИ) 

Camprimulgidae 
(легњеви)  

Caprimulgus europeus  Легањ  

CHARADRIIFORMES 
(ШЉУКАРИЦЕ) 

Burchinidae  
(ћурликовци) 

Burchinus oedicnemus  Ћурликовац  

 Charadriidae Charadrius dubius  Жалар слепић  
 (вивци) Charadrius hiaticula  Жалар блатарић  
  Charadrius alexandrinus  Морски жалар  
  Eudromias morinellus Планински зујавац  
  Pluvialis sqatarola  Сребрни вивак  
  Pluvialis apricaria  Златни вивак  
  Vanellus vanellus Вивак  
 Glareolidae 

(зијавци) 
Glareola pratinicola  Зијавац  

 Haematopodidae 
(остригари) 

Haematopus ostralegus  Остригар  

 Laridae Larus melanocephalus  Црноглави галеб  
 (галебови) Larus marinus Црни галбе  
  Larus minutus  Мали галеб  
  Larus fuscus Мрки галеб  
  Rissa tridactyla  Тропрсти галеб  
 Recurvirostridae Himantopus himantopus  Властелица  
 (сабљарке) Recurvirostra avosseta  Сабљарка  
 Scolopacidae Actitis hypoleucos Полојка  
 (шљуке и Arenaria interpres  Шљука камењарка  
 спрудници) Calidris alba  Бела спрутка  
  Calidris alpina Црнотрба спрутка  
  Calidris ferruginea  Риђа спрутка  
  Calidris minuta  Мала спрутка  
  Calidris temminckii  Седа спрутка  
  Gallinago gallinago Барска шљука  
  Gallinago media  Шљука ливадарка  
  Limicola falcinellus  Пљоснокљуна 

спрутка 
 

  Limosa limosa Муљача  
  Lymnocryptes minimus  Мала шљука  
  Numenius arquata  Велика царска 

шљука 
 

  Numenius phaeopus  Мала царска шљука  
  Numenius tenuirostris  Танкокљуна царска 

шљука 
Прилог I 

  Phalaropus fulicarius  Сива лисконога  
  Phalaropus lobatus  Црвеноврата 

лисконога 
 

  Philomachus pugnax  Спрудник убојица  
  Scolopax rusticola  Шумска шљука *** 
  Tringa erithropus  Црни спрудник  
  Tringa glareola Спрудник мигавац  
  Tringa nebularia  Кривокљуни 

спрудник 
 

  Tringa ochropus  Спрудник пијукавац  
  Tringa stagnatilis  Танкокљуни 

спрудник 
 

  Tringa totanus  Црвеноноги 
спрудник 

 

 Stercorariidae Catharacta skua Велики поморник  
 (поморници) Stercorarius longicaudus  Дугорепи поморник  
  Stercorarius parasiticus Краткорепи 

поморник 
 

  Stercorarius pomarinus  Виторепи поморник  
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 Sternidae  Chlidonias hybrida  Белобрка чигра  
 (чигре) Chlidonias leucopterus  Белокрила чигра  
  Chlidonias niger  Црна чигра  
  Sterna albifrons  Мала чигра  
  Sterna caspia  Велика чигра  
  Sterna hirundo  Обична чигра  
  Sterna nilotica Дебелокљуна чигра  
CICONIIFORMES Ardeidae Ardea purpurea  Црвена чапља  
(ЧАПЉЕ, РОДЕ И ИБИСИ) (чапље) Ardeola ralloides  Жута чапља  
  Botaurus stellaris  Букавац  
  Bubulcus ibis  Чапља говедарка Прилог I 
  Casmerodius albus Велика бела чапља  Прилог I 
  Egretta garzetta  Мала бела чапља Прилог I 
  Ixobrychus minutus  Чапљица  
  Nycticorax nycticorax  Гак  
 Ciconiidae Ciconia ciconia  Бела рода  
 (роде) Ciconia nigra  Црна рода Прилог I 
 Phoenicopteridae 

(пламенци) 
Phoenicopterus roseus Пламенац Прилог II 

 Threskiornithidae Platelea leucorodia  Кашичар Прилог I 
 (ражњеви) Plegadis falcinellus  Ражањ  
COLUMBIFORMES Columbidae Columba livia  Дивљи голуб Прилог I 
(ГОЛУБОВИ) (голубови) Columba oenas  Голуб дупљаш  
CORACIIFORMES 
(МОДРОВРАНЕ,  

Alcedinidae 
(водомари)  

Alcedo atthis  Водомар  

ВОДОМАРИ И 
СРОДНИЦИ) 

Coraciidae 
(модровране)  

Coracias garrulus  Модроврана  

 Meropidae 
(пчеларице)  

Merops apiaster Пчеларица  

 Upupidae 
(пупавци) 

Upupa epops  Пупавац  

CUCLIFORMES Cuculidae Clamator glandarius  Ћубаста кукавица  
(КУКАВИЦЕ) (кукавице) Cuculus canorus  Обична кукавица  
FALCONIFORMES Accipitridae Accipiter brevipes  Краткопрсти кобац Прилог I 
(ГРАБЉИВИЦЕ) (орлови и јастребови) Accipiter nisus  Кобац Прилог I 
  Aegypius monachus  Црни стрвинар Прилог I 
  Aquila chrysaetos  Сури орао Прилог I 
  Aquila clanga  Црни орао Прилог I 
  Aquila heliaca  Орао крсташ Прилог I 
  Aquila pomarina  Орао кликташ Прилог I 
  Buteo buteo  Мишар Прилог I 
  Buteo lagopus  Гаћасти мишар Прилог I 
  Buteo rufinus  Риђи мишар Прилог I 
  Circaetus galicus  Змијар Прилог I 
  Circus aeruginosus  Еја мочварица Прилог I 
  Circus cyaneus  Пољска еја Прилог I 
  Circus macrourus  Степска еја Прилог I 
  Circus pygargus  Еја ливадарка Прилог I 
  Gypaetus barbatus Брадан Прилог I 
  Gyps fulvus  Белоглави суп Прилог I 
  Haliaeetus albicilla Белорепан Прилог I 
  Hieraaetus fasciatus  Пругасти орао Прилог I 
  Hieraaetus pennatus  Патуљасти орао Прилог I 
  Milvus migrans  Црна луња Прилог I 
  Milvus milvus  Риђа луња Прилог I 
  Neophron percnopterus  Бела кања Прилог I 
  Pernis apivorus  Осичар Прилог I 
 Falconidae Falco biarmicus Кршки соко Прилог I 
 (соколови) Falco cherrug  Степски соко Прилог I 
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  Falco columbarius  Мали соко  Прилог I 
  Falco naumanni  Белонокта ветрушка Прилог I 
  Falco peregrinus  Сиви соко Прилог I 
  Falco subbuteo  Ластавичар Прилог I 
  Falco tinnunculus  Ветрушка Прилог I 
  Falco vespertinus  Сива ветрушка Прилог I 
 Pandionidae 

(орлови рибари) 
Pandion haliaetus  Рибар Прилог I 

GALLIFORMES Phasianidae Alectoris graeca  Јаребица камењарка  
(КОКОШКЕ) (коке) Bonasa bonasia Лештарка  
  Tetrao urogallus  Велики тетреб  
GAVIIFORMES 
(МОРСКИ ГЊУРЦИ) 

Gaviidae 
(морски гњурци) 

Gavia arctica Црногрли морски 
гњурац 

 

  Gavia immer  Велики морски 
гњурац 

 

  Gavia stellata  Риђогрли морски 
гњурац 

 

GRUIFORMES 
(ЖДРАЛОВИ) 

Gruidae 
(ждралови) 

Grus grus Ждрал Прилог I 
 

 Rallidae Crex crex  Прдавац  
 (барске коке) Porzana parva Сиви барски петлић  
  Porzana porzana  Барски петлић  
  Porzana pusilla  Мали барски петлић  
  Rallus aquaticus  Барски петлован  
 Otididae Otis tarda  Велика дропља Прилог I 
 (дропље) Tetrax tetrax  Мала дропља Прилог I 
PASSERIFORMES Alaudidae Alauda arvensis Пољска шева  
(ПЕВАЧИЦЕ) (шеве) 

 
Calandrella brachydactyla  Мала шева  

  Calandrella rufescens  Источна мала шева  
  Eremophila alpestris  Планинска ушата 

шева 
 

  Galerida cristata Ћубаста шева  
  Lullula arborea  Шумска шева  
  Melanocorypha calandra  Велика шева  
 Bombycillidae 

(кугаре) 
Bombycilla garrulus  Кугара  

 Certhiidae  Certhia brachydactyla  Дугокљуни пузић  
 (пузићи) Certhia familiaris  Краткокљуни пузић  
 Cinclidae 

(воденкосови) 
Cinclus cinclus  Воденкос  

 Corvidae Nucifraga caryocatactes  Лешњикара  
 (вране) Pyrhocorax graculus  Жутокљуна галица  
  Pyrrhocorax pyrhocorax  Црвенокљуна галица  
 Emberizidae 

(стрнадице) 
Calcarius lapponicus Стрнадица 

остругашица 
 

  Emberiza calandra Велика стрнадица  
  Emberiza cia Стрнадица 

камењарка 
 

  Emberiza cirlus  Црногрла стрнадица  
  Emberiza citrinellla Стрнадица 

жутовољка 
 

  Emberiza hortulana  Вртна стрнадица  
  Emberiza melanocephala  Црноглава стрнадица  
  Emberiza schoeniclus  Барска стрнадица  
  Plectrophenax nivalis Снежна стрнадица  
 Fringillidae Carduelis cannabina Конопљарка  
 (зебе) Carduelis carduelis Чешљугар  
  Carduelis chloris Зелентарка  
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  Carduelis flammea Брезова јуричица  
  Carduelis flavirostris Планинска јуричица  
  Carduelis hornemanni Поларна јуричица  
  Carduelis spinus  Чижак  
  Carpodacus erythrinus Руменка  
  Loxia curvirostra  Крстокљун  
  Serinus serinus  Жутарица  
 Hirundinidae Delichon urbica Градска ласта  
 (ласте) Hirundo daurica  Даурска ласта  
  Hirundo rustica  Сеоска ласта  
  Ptyonoprogne rupestris Горска ласта  
  Riparia riparia  Брегуница  
 Laniidae Lanius collurio  Руси сврачак  
 (сврачци) Lanius excubitor  Велики сврачак  
  Lanius minor  Сиви сврачак  
  Lanius nubicus  Дугорепи сврачак  
  Lanius senator  Риђоглави сврачак  
 Motacillidae Anthus camprestris  Степска трептељка  
 (плиске) Anthus cervinus  Риђогрла трептељка  
  Anthus pratensis Ливадска трептељка  
  Anthus spinoletta Планинска 

трептељка 
 

  Anthus trivialis Шумска трептељка  
  Motacilla alba Бела плиска  
  Motacilla cinerea Поточна плиска  
  Motacilla flava Жута плиска  
 Muscicapidae Ficedula albicollis  Беловрата мухарица  
 (мухарице) Ficedula hypoleuca Црноврата мухарица  
  Ficedula parva  Мала мухарица  
  Ficedula semitorquata  Источна шарена 

мухарица 
 

  Muscicapa striata Сива мухарица  
 Oriolidae 

(вуге) 
Oriolus oriolus  Вуга  

 Paridae Aegithalos caudatus Дугорепа сеница  
 (сенице) Parus ater Јелова сеница  
  Parus caeruleus Плава сеница  
  Parus cristatus Ћубаста сеница  
  Parus lugubris  Сеница шљиварка  
  Parus major Велика сеница  
  Parus montanus  Планинска сива 

сеница 
 

  Parus palustris Сива сеница  
 Passeridae Montifringilla nivalis  Планински врабац  
 (врапци) Passer hispaniiolensis  Шпански врабац  
  Petronia petronia  Врабац камењарац  
 Prunellidae Prunella collaris  Планински попић  
 (попићи) Prunella modularis Обични попић  
 Remizidae 

(сенице вуге) 
Remiz pendulinus  Бела сеница  

 Sittidae  Sitta europaea Бргљез  
 (бргљези) Sitta neumayer  Бргљез лончар  
 Sturnidae 

(чворци) 
Sturnus roseus  Ружичасти чворак  

 Sylviidae Acrocephalus arundinaceus Велики трстењак  
 (грмуше) Acrocephalus palustris Трстењак млакар  
  Acrocephalus schoenobaenus Трстењак рогожар  
  Aerocephalus melanopogon  Шеварски трстењак  
  Aerocephalus paludicola  Источни трстењак  
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  Aerocephalus scirpaceus  Трстењак цвркутић  
  Cettia cetti  Свилорепи цврчић  
  Cisticola juncidis  Шивачица  
  Hippolais icterina  Жути вољић  
  Hippolais olivetorum  Вољић маслинар  
  Hippolais pallida  Сиви вољић  
  Locustella fluviatilis  Цврчић поточар  
  Locustella luscinioidaes  Обични цврчић  
  Locustella naevia  Цврчић тршчар  
  Phylloscopus collybita Обични звиждак  
  Phylloscopus sibilatrix Шумски звиждак  
  Phylloscopus trochilus Брезов звиждак  
  Phyllosscopus bonelli Западни горски 

звиждак 
 

  Regulus ignicapillus  Ватроглави краљић  
  Regulus regulus Краљић  
  Sylvia atricapilla Црноглава грмуша  
  Sylvia borin  Сива грмуша  
  Sylvia cantillans  Грмуша 

црвеновољка 
 

  Sylvia communis  Обична грмуша  
  Sylvia curruca Грмуша чаврљанка  
  Sylvia hortensis Велика грмуша  
  Sylvia melanocephala  Средоземна 

црноглава грмуша 
 

  Sylvia nisoria  Пиргаста грмуша  
 Tichodromadidae 

(пузавци) 
Tichodroma muraria  Пузгавац  

 Timalidae 
(бркате сенице) 

Panurus biarmicus  Брката сеница  

 Turdidae Erithacus rubecula Црвендаћ  
 (дроздови) Luscinia luscinia  Велики славуј  
  Luscinia megarhynchos Мали славуј  
  Luscinia svecica  Модровољка  
  Monticola saxatilis  Кос камењар  
  Monticola solitarius  Модрокос  
  Oenanthe hispanica Средоземна белогуза  
  Oenanthe oenanthe Обична белогуза  
  Phoenicurus ochruros Црна црвенрепка  
  Phoenicurus phoenicurus  Обична црвенрепка  
  Saxicola rubetra  Обична траварка  
  Saxicola torquatus Црноглава траварка  
  Troglodytes troglodytes Царић  
  Turdus iliacus Мали дрозд  
  Turdus merula Кос  
  Turdus philomelos Дрозд певач  
  Turdus pilaris  Дрозд боровњак  
  Turdus torquatus Кос огрличар  
  Turdus viscivorus  Дрозд имелаш  
PELECANIFORMES 
(НЕСИТИ И ВРАНЦИ) 

Phalacrocoracidae 
(вранци) 

Phalacrocorax pygmaeus  Мали вранац  

 Pelecanidae Pelecanus crispus  Кудрави несит Прилог I 
 (несити) Pelecanus onocrotalus  Ружичасти несит  
PICIFORMES Picidae  Dendrocopos leucotos Планински детлић  
(ДЕТЛИЋИ) (детлићи) Dendrocopos major Велики детлић  
  Dendrocopos medius Средњи детлић  
  Dendrocopos minor Мали детлић  
  Dendrocopos syriacus  Сеоски детлић  
  Dryocopus martius Црна жуна  
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  Jynx torquilla Вијоглава  
  Picoides tridactylus Тропрсти детлић  
  Picus canus Сива жуна  
  Picus viridis Зелена жуна  
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae Podiceps auritus Ушати гњурац  
(ГЊУРЦИ) (гњурци) Podiceps cristatus  Ћубасти гњурац  
  Podiceps griseigena Риђоврати гњурац  
  Podiceps nigricollis  Црноврати гњурац  
  Tachybaptus ruficollis Мали гњурац  
STRIGIFORMES Strigidae Asio flameus Ритска сова Прилог I 
(СОВЕ) (сове) Asio otus Утина Прилог I 
  Athene noctua Кукумавка Прилог I 
  Bubo bubo  Буљина Прилог I 
  Glaucidium passerinum Мала сова Прилог I 
  Otus scops Ћук Прилог I 
  Strix aluco Шумска сова Прилог I 
  Strix uralensis Дугорепа сова Прилог I 
  Tyto alba Кукувија Прилог I 
  Aegolius funereus Гаћаста кукумавка Прилог I 

REPTILIA - ГМИЗАВЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

TESTUDINES 
(КОРЊАЧЕ) 

Testudinidae 
(копнене корњаче) 

Testudo graeca Грчка корњача Прилог II 

 Emydidae 
(барске корњаче) 

Emys orbicularis Барска корњача  

SQUAMATA 
(ЉУСКАШИ) 

Gekkonidae 
(гекони) 

Cyrtopodion kotschyi Кочијев гекон  

 Lacertidae Algyroides nigropunctatus Љускави гуштер  
 (прави гуштери) Darevskia praticola Шумски гуштер   
  Zootoca vivipara Планински гуштер  
  Podarcis erhardii Македонски гуштер  
  Podarcis tauricus Степски гуштер  
  Ablepharus kitaibelii Кратконоги гуштер  
 Colubridae Platyceps najadum Шилац  
 (смукови) Dolichophis caspius Степски смук  
  Elaphe quatuorlineata Четворопруги смук  
  Zamenis longissimus Обични смук  
  Coronella austriaca Смукуља  
  Natrix natrix Белоушка  
  Natrix tessellata Рибарица  
 Viperidae Vipera berus Шарка  
 (љутице) Vipera ursinii Планински шарган Прилог I 

AMPHIBIA - ВОДОЗЕМЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

URODELA Salamandridae Salamandra atra Црни даждевњак  
(РЕПАТИ ВОДОЗЕМЦИ) (даждевњаци и Salamandra salamandra Шарени даждевњак  
 мрмољци) Lissotriton vulgaris Мали мрмољак  
  Mesotriton alpestris Планински мрмољак  
  Triturus cristatus Велики мрмољак  
  Triturus dobrogicus Подунавски 

мрмољак 
 

  Triturus carnifex Главати мрмољак  
  Triturus karelinii Дугоноги мрмољак  
ANURA Bombinatoridae Bombina bombina Црвенотрби мукач  
(БЕЗРЕПИ ВОДОЗЕМЦИ) (мукачи) Bombina variegata Жутотрби мукач  
 Bufonidae Pseudepidalea viridis Зелена крастача  
 (краставе жабе) Bufo bufo Обична крастача  
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 Hylidae 
(гаталинке, 
крекетуше) 

Hyla arborea Крекетуша  

 Pelobatidae Pelobates fuscus Обична чешњарка  
 (чешњаче) Pelobates syriacus Балканска чешњарка  
 Ranidae Rana dalmatina Шумска жаба  
 (праве жабе) Rana graeca Грчка жаба  
  Rana temporaria Жаба травњача  

PISCES - РIБЕ 
CEPHALASPIDOMORPHI - ПАКЛАРЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

PETROMYZONTIFORMES Petromyzontidae Eudontomyzon danfordi Карпатска паклара  
 (пакларе, змијуљице) Eudontomyzon mariae Украјинска паклара  
  Eudontomyzon vladykovi Дунавска паклара  
  Eudontomyzon 

stankokaramani 
Дримска паклара  

OSTEICHTHYES - КОШЉОРИБЕ 
ACTINOPTERYGII - ЗРАКОПЕРКЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser gueldenstaedtii Руска јесетра Прилог II 
 (јесетровке) Acipenser nudiventris Сим Прилог II 
  Acipenser stellatus Паструга Прилог II 
  Acipenser sturio Атлантска јесетра Прилог I 
  Huso huso Моруна Прилог II 
АNGUILLIFORMES Anguillidae 

(јегуље) 
Anguilla anguilla Jегуља Прилог II 

CLUPEIFORMES Clupeidae 
(харинге) 

Alosa immaculata Црноморски слеђ, 
харинга 

 

CYPRINIFORMES Balitoridae 
(бркице) 

Oxynoemacheilus bureschi Вијун  

 Cobitidae Cobitis elongata Вијуница  
 (вијуни) Misgurnus fossilis Чиков  
  Sabanejewia balcanica Балкански, златни 

вијун 
 

  Sabanejewia bulgarica Бугарски златни 
вијун 

 

 Cyprinidae Alburnus chalcoides Буцов, пегунца  
 (шарани) Barbus cyclolepis Источна мренка  
  Carassius carassius  Златни караш  
  Leucaspius delineatus Белка, белица  
  Pachychilon pictum Дримски шарадан  
  Rhodeus amarus Гавчица ** 
  Rutilus karamani Караманова бодорка  
  Telestes souffia Светлица  
  Tinca tinca Лињак  
ESOCIFORMES Umbridae 

(црнке) 
Umbra krameri Црнка  

PERCIFORMES Percidae Gymnocephalus baloni Балонов балавац  
 (гргечи) Zingel streber Мали вретенар  
  Zingel zingel Велики вретенар  
SALMONIFORMES Salmonidae 

(пастрмке) 
Salmo marmoratus Главатица  

ARTHROPODA - ЗГЛАВКАРИ 
ARACHNIDA - ПАУКОЛИКЕ ЖИВОТИЊЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ARANEAE  Agelenidae Cybaeus balkanicus    
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(ПАУЦИ)  Histopona laeta    
  Tegenaria campestris    
  Tegenaria domestica    
  Tegenaria ferruginea    
  Tegenaria silvatica    
 Amaurobiidae Coelotes inermis    
 Dictynidae Cicurina cicur    
 Linyphiidae Centromerus cavernarum    
  Centromerus serbicus    
  Fageilla ensigera    
  Lepthyphantes leprosus    
  Lepthyphantes speleorum    
  Porrhomma campbelli    
  Porrhomma convexum    
  Porrhomma lativelum    
  Harpactea complicata   
OPILIONES  Nemastomatidae Mitostoma cancellatum   
(КОСЦИ) Phalangiidae Leiobunum rumelicum   
  Odiellus serbicus   
  Rilaena serbica   
 Sironidae Cyphophthalmus serbicus   
  Cyphophthalmus klisurae    
  Cyphophthalmus ere   
  Cyphophthalmus noveilleri   
 Travunioidae Trojanella serbica   
PSEUDOSCORPIONES 
(ЛАЖНИ ШКОРПИОНИ) 

Chthoniidae Chthonius (Chthonius) 
bogovinae 

  

  Chthonius (Chthonius) 
ischnocheles  

  

  Chthonius (Chthonius) 
iugoslavicus 

  

  Chthonius (Chthonius) 
latidentatus  

  

  Chthonius (Chthonius) lesnik   
  Chthonius (Chthonius) 

persimilis  
  

  Chthonius (Chthonius) 
stevanovici 

  

  Chthonius 
(Ephippiochthonius) 
bidentatus  

  

  Chthonius 
(Ephippiochthonius) kemza 

  

  Chthonius 
(Ephippiochthonius) 
microtuberculatus  

  

  Chthonius 
(Ephippiochthonius) 
tetrachelatus  

  

  Chthonius (Globochthonius) 
pancici 

  

  Chthonius (Globochthonius) 
polychaetus  

  

  Chthonius (Globochthonius) 
purgo 

  

  Tyrannochthonius psoglavi   
 Neobisiidae Neobisium babinzub    
  Neobisium babusnicae   
  Neobisium carpaticum    
  Neobisium cephalonicum    
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  Neobisium fusimanum    
  Neobisium macrodactylum    
  Neobisium meridieserbicum    
  Neobisium rajkodimitrijevici    
  Neobisium remyi    
  Neobisium stankovici    
  Neobisium stitkovense    
  Neobisium sylvaticum    
  Neobisium tarae    
  Roncus bauk   
  Roncus golijae    
  Roncus gruiae    
  Roncus ivanjicae   
  Roncus jarilo   
  Roncus pannonius   
  Roncus pantici    
  Roncus parablothroides   
  Roncus pljakici   
  Roncus remesianensis   
  Roncus satoi   
  Roncus sotirovi   
  Roncus starivlahi    
  Roncus strahor   
  Roncus svanteviti   
  Roncus svarozici   
  Roncus svetavodae    
  Roncus talason   
  Roncus timacensis   

BRANCHIOPODA 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

DIPLOSTRACA Leptestheriidae Eoleptestheria spinosa   
 Limnadiidae Imnadia banatica   
  Imnadia cristata   
  Imnadia pannonica   

CHILOPODA - СТОНОГЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

LITHOBIOMORPHA Lithobiidae Lithobius lakatnicensis    
  Lithobius trebinjanus    

DIPLOPODA - СТОНОГЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

CALLIPODIDA Schizopetalidae Apfelbeckia lendenfeldi 
miraculosa  

  

  Apfelbeckia subterranea    
  Apfelbeckia wohlberedti    
CHORDEUMATIDA 

Anthroleucosomatidae Belbogosoma bloweri    
  Perunosoma trojanica   
  Serbosoma beljanicae    
  Serbosoma crucis    
  Serbosoma kucajensis    
  Serbosoma lazarevensis    
  Serbosoma zagubicae    
  Svarogosoma bozidarcurcici    
 Craspedosomatidae Dyocerosoma drimicum    
 Haaseidae Haasea intermedia    
JULIDA Julidae Lamellotyphlus sotirovi    
  Leptoiulus (Lamelloiulus)   
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ivanjicae 
  Serboiulus deelemani    
  Serboiulus lucifugus    
  Typhloiulus (Typhloiulus) 

albanicus  
  

  Typhloiulus (Typhloiulus) 
nevoi  

  

  Typhloiulus (Typhloiulus) 
serborum  

  

POLYDESMIDA Polydesmidae Brachydesmus 
(Absurdodesmus) jalzici  

  

  Brachydesmus 
(Brachydesmus) 
herzegowinensis serbicus  

  

  Brachydesmus 
(Brachydesmus) 
herzegowinensis  

  

  Brachydesmus 
(Brachydesmus) troglobius  

  

  Brachydesmus 
(Stylobrachydesmus) avalae  

  

  Brachydesmus 
(Stylobrachydesmus) pancici  

  

  Polydesmus (Nomarchus) 
undeviginti  

  

ENTOGNATHA 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

COLLEMBOLA Entomobryidae Drepanura deliblatica    
  Entomobrya djerdapensis    
  Entomobrya pazaristei    
  Heteromurus uzicenzis    
  Pseudosinella ivanjicae    
  Pseudosinella problematica    
  Sinella pulcherrima 

yugoslavica  
  

 Hypogastruridae Bonetogastrura cavicola    
  Hypogastrura sigillata    
 Isotomidae Subisotoma variabilis 

psammophila  
  

  Tetracanthella syringae    
 Neanuridae Trojanura mirocensis   
 Onychiuridae Hymenaphorura uzicensis    
  Onychiurus pancici   
  Onychiurus ravanicae    
  Onychiurus tetragrammatus 

serbicus  
  

  Onychiurus trojan    
  Onychiurus zloti    
  Protaphorura zlatiborensis    
 Sminthuridae Arrhopalites zloti    
  Bourletiella albanica 

angelipunctata  
  

  Bourletiella quadrangulata    
  Megalothorax remyi    
  Serbiella curcici    
DIPLURA Campodeidae Plusiocampa denisi    

INSECTA - ИНСЕКТИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА ВРСТА НАПОМЕНА 
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Научни назив Српски назив 
COLEOPTERA Bothrideridae Anommatus mixtus   
(ТВРДОКРИЛЦИ)  Anommatus serbicus   
 Carabidae Amara (Amara) wuki   
 (трчуљци) Bembidion 

(Bembidionetolitzkya) 
rhodopense 

  

  Bembidion (Sinechostictus) 
kosti 

  

  Bembidion (Trepanes) 
maculatum serbicum 

  

  Biharotrechus reufi    
  Calathus (Calathus) bosnicus   
  Calathus (Neocalathus) 

albanicu 
  

  Calosoma 
(Microcallisthenes) pentheri  

  

  Calosoma 
(Microcallisthenes) relictum 

  

  Carabus (Archicarabus) 
montivagus velepiticus  

  

  Carabus (Archicarabus) 
nemoralis pseudomontivagus  

  

  Carabus (Chaetocarabus) 
intricatus montenegrinus  

  

  Carabus (Chaetocarabus) 
intricatus starensis  

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
arrogans  

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
ceremosnjensis  

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
fabrizioi  

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
fastuosus  

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
gornjakensis  

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
kucajensis  

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
nastasi 

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
pernix  

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
pseudoarrogans  

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
rhilensis 

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
transdiernae  

  

  Carabus (Eucarabus) ulrichii 
werneri  

  

  Carabus (Megodontus) 
caelatus sarajevoensi 

  

  Carabus (Megodontus) 
croaticus babinjensis  

  

  Carabus (Megodontus) 
croaticus bosiljcici  

  

  Carabus (Megodontus) 
croaticus kraetschmeri  

  

  Carabus (Megodontus)   
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croaticus ljubetensis  
  Carabus (Megodontus) 

violaceus azurescens  
  

  Carabus (Megodontus) 
violaceus krajnensis  

  

  Carabus (Megodontus) 
violaceus merditanus  

  

  Carabus (Megodontus) 
violaceus rilvensis  

  

  Carabus (Megodontus) 
violaceus scombrosensis  

  

  Carabus (Megodontus) 
violaceus scordiscus  

  

  Carabus (Megodontus) 
violaceus shardaghensis  

  

  Carabus (Megodontus) 
violaceus shljebensis  

  

  Carabus (Morphocarabus 
kollari semetricus  

  

  Carabus (Morphocarabus) 
curtulus 

  

  Carabus (Morphocarabus) 
curtulus cerensis  

  

  Carabus (Morphocarabus) 
curtulus koshanini  

  

  Carabus (Morphocarabus) 
curtulus tarensis  

  

  Carabus (Morphocarabus) 
praecellens  

  

  Carabus (Morphocarabus) 
scheidleri versicolor 

  

  Carabus (Morphocarabus) 
scheidleri simulator 

  

  Carabus 
(Pachystus)hungaricus 
frivaldskzanus 

  

  Carabus (Tachypus) 
cancellatus apfelbecki  

  

  Carabus (Tachypus) 
cancellatus balcanicus  

  

  Carabus (Tachypus) 
cancellatus hypsobius  

  

  Carabus (Trachycarabus) 
scabriusculus bulgarus 

  

  Curcicia bolei   
  Deltomerus (Deltomerus) 

nopcsai  
  

  Deltomerus 
(Paradeltomerus) paradoxus 
paradoxus  

  

  Dicropterus brevipennis 
serbicus 

  

  Duvalius (Biharotrechus) 
reufi 

  

  Duvalius (Duvalius) 
leonhardi matejkai  

  

  Duvalius (Duvalius) sturanyi    
  Duvalius (Neoduvalius) 

guidononveilleri  
  

  Harpalus serbicus   
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  Javorella javorensis   
  Javorella suvoborensis   
  Molops (Molops) albanicus   
  Molops (Molops) alpestris   
  Molops (Molops) alpestris 

imitator 
  

  Molops (Molops) alpestris 
vlasuljensis 

  

  Molops (Molops) apfelbecki   
  Molops (Molops) curtulus 

cakorensis  
  

  Molops (Molops) osmanlis    
  Molops (Molops) piceus 

balcanicus  
  

  Molops (Molops) robustus 
parallelus  

  

  Molops (Molops) robustus 
robustus 

  

  Molops (Molops) rufipes 
klisuranus  

  

  Molops (Molops) rufipes 
rufipes  

  

  Molops (Molops) rufus    
  Molops (Molops) simplex 

simplex  
  

  Molops (Stenochoromus) 
montenegrinus koprivnikensis 

  

  Nebria (Alpaeus) attemsi    
  Nebria (Alpaeus) bosnica 

prokletiensis  
  

  Nebria (Alpaeus) bosnica 
sturanyi 

  

  Nebria (Alpaeus) dahlii 
velebitica 

  

  Nebria (Alpaeus) 
ganglbaueri ganglbaueri  

  

  Nebria (Alpaeus) speiseri    
  Nebria (Alpaeus) telekiana    
  Omphreus (Omphreus) 

bischoffi 
  

  Omphreus (Omphreus) 
gracilis 

  

  Omphreus (Omphreus) morio 
albanicus 

  

  Omphreus (Omphreus) morio 
serbicus  

  

  Omphreus (Omphreus) 
ovcarensis 

  

  Omphreus (Omphreus) 
serbooccidentalis 

  

  Paraduvalius devojensis   
  Paraduvalius georgevitchi   
  Paraduvalius stankovitchi   
  Paraduvalius winkleri   
  Pheggomisetes globiceps   
  Pheggomisetes ninae    
  Poecilus (Poecilus) rebeli    
  Pterosichus (Pterostichus) 

lumensis ljubetensis  
  

  Pterostichus (Feronidius)   
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serbicus  
  Pterostichus (Platypterinus) 

ottomanus ottomanus  
  

  Pterostichus (Pterostichus) 
pentheri  

  

  Pterostichus (Pterostichus) 
reiseri  

  

  Rascioduvalius cvijici   
  Rascioduvalius stopicensis   
  Rascioduvalius zlatiborensis    
  Serboduvalius dragacevensis   
  Serboduvalius starivlahi   
  Synuchidius ganglbaueri    
  Tapinopterus (Tapinopterus) 

kaufmanni winkleri  
  

  Tapinopterus (Tapinopterus) 
kaufmanni kaufmanni  

  

  Tapinopterus (Tapinopterus) 
miridita miridita  

  

  Trechus (Trechus) irenis   
  Trechus albanicus    
  Trechus babinjensis    
  Trechus cardioderus 

transdanubiensis  
  

  Trechus centralis    
  Trechus kobingeri    
  Trechus priapus medius    
  Trechus priapus serbicus    
  Trechus pulchellus 

koprivnicensis  
  

  Trechus pulchellus ventriosus   
  Trechus subnotatus 

ljubetensis  
  

  Zabrus (Pelor) albanicus 
albanicus  

  

  Zabrus (Pelor) albanicus 
latifianus  

  

  Zabrus (Pelor) angusticollis    
  Zabrus (Pelor) balcanicus 

rhodopensis  
  

 Cerambycidae 
(стрижибубе) 

Cerambyx cerdo  Храстова 
стрижибуба 

 

  Exocentrus stierlini    
  Morimus funereus  Букова стрижибуба  
  Pedestredorcadion ljubetense   
  Pilemia tigrina   
  Rosalia alpina  Алпска стрижибуба  
  Theophilea subcylindricollis    
 Cetoniidae Osmoderma eremita    
 Coccinellidae Adalia bipunctata    
 (бубамаре) Anatis ocellata    
  Exochomus quadripustulatus   
 Cucujidae Cucujus cinnaberinus   
 Curculionidae Argoptochus viridilimbatus   
 (сурлаши) Barypeithes (Exomias) 

noesskei 
  

  Dodecastichus cirrogaster   
  Graptus rhodopensis   
  Graptus shardaghensis   
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  Graptus triguttatus 
balcanicus 

  

  Otiorhynchus 
(Cryphiphoroides) 
ganglbaueri 

  

  Otiorhynchus 
(Cryphiphoroides) mendax 

  

  Otiorhynchus (Elechranus) 
relictus 

  

  Otiorhynchus (Elechranus) 
splendidus 

  

  Otiorhynchus (Ergiferanus) 
kopaonicensis 

  

  Otiorhynchus (Ergiferanus) 
solitarius 

  

  Otiorhynchus (Ergiferanus) 
tanycerus 

  

  Otiorhynchus (Mesaniomus) 
cirrhocnemis 

  

  Otiorhynchus (Mesaniomus) 
prisrensis 

  

  Otiorhynchus (Otiolehus) 
inunctus 

  

  Otiorhynchus (Pendragon) 
serbicus 

  

  Otiorhynchus (Pirostovedus) 
bosnicus obtusidens 

  

  Otiorhynchus (Prilisvanus) 
albanicus albanicus 

  

  Otiorhynchus (Prilisvanus) 
albanicus torosus 

  

  Otiorhynchus (Prilisvanus) 
cymophanus 

  

  Otiorhynchus (Prilisvanus) 
lumensis 

  

  Otiorhynchus (Prilisvanus) 
malissorum 

  

  Otiorhynchus (Provadilus) 
liliputanus 

  

  Otiorhynchus (Stupamacus) 
krueperi armipes 

  

  Otiorhynchus (Stupamacus) 
macedonicus conorhynchus 

  

  Otiorhynchus (Stupamacus) 
shardaghensis 

  

  Phyllobius (Metaphyllobius) 
ganglbaueri 

  

  Plinthus (Plinthomeleus) 
dardanicus 

  

  Plinthus (Plinthus) setosus   
  Sciaphobus (Neosciaphobus) 

balcanicus 
  

  Sciaphobus (Neosciaphobus) 
scheibeli 

  

  Ubychia ellipsoidalis   
 Dynastidae Oryctes nasicornis Носорожац  
 Dytiscidae Graphoderus bilineatus   
  Potamonectus macedonicus   
 Leiodidae Bathyscidius comottiorum    
  Bathyscidius serbicus   
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  Kosaniniella javorensis   
  Magdelainella 

(Magdelainella) serbica  
  

  Magdelainella 
(Magdelainella) hussoni  

  

  Magdelainella 
(Magdelainella) nonveilleri  

  

  Magdelainella 
(Magdelainella) orientalis  

  

  Magdelainella (Derveniella) 
stevanovici  

  

  Magdelainella bozidarcurcici   
  Magdelainella hussoni    
  Magdelainella 

milojebrajkovici  
  

  Magdelainella mucanjensis   
  Magdelainella nikolateslai   
  Magdelainella winkleri   
  Magdelainella 

zivojindjordjevici  
  

  Pholeuonopsis cvijici    
  Pholeuonopsis 

(Pholeuonopsis) magdelainei  
  

  Pholeuonopsis zlatiborensis    
  Proleonhardella hirtella    
  Remyella javorensis    
  Remyella raskae    
  Serboleonhardella remyi   
  Remyella scaphoides 

borensis  
  

  Remyella scaphoides 
droveniki  

  

  Remyella scaphoides hussoni    
  Remyella scaphoides 

propiformis  
  

  Remyella scaphoides 
scaphoides  

  

 Lucanidae 
(јеленци) 

Lucanus (Lucanus) cervus Јеленак  

 Scarabaeidae Onthophagus 
(Furconthophagus) furcatus  

Мали балегар 
 

 

 Scydmaenidae Nanophthalmus nonveilleri    
  Nanophthalmus serbicus    
  Ablepton jugatus    
  Ablepton tumanense   
  Leptomastax mehadiensis 

cisdanubiensis  
  

 Silphidae Necrodes littoralis    
  Nicrophorus germanicus    
 Staphylinidae Amauronyx caudatus    
 (краткокрилци) Bryaxis blacensis    
  Bryaxis beroni    
  Dicentrius stevanovici   
  Egeotyphlus (Egeotyphlus) 

zecevici 
  

  Lathrobium anophthalmum 
anophthalmum  

  

  Lathrobium anophthalmum 
stolense  

  

  Lathrobium bosnicum   
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obenbergeri  
  Lathrobium coecum    
  Lathrobium cooteri    
  Lathrobium gracilior    
  Lathrobium graniticole    
  Lathrobium hlavaci    
  Lathrobium irenae    
  Lathrobium kopaonicanum    
  Lathrobium knirschi    
  Lathrobium matilei    
  Lathrobium ovcarense    
  Lathrobium scardicum    
  Leptusa jeanneli    
  Leptusa kosmajensis    
  Leptusa serbica    
  Ophthalmoniphetodes suvae    
  Protamaurops serbicus    
 Tenebrionidae Tentyria frivaldszkii   
DIPTERA  Psychodidae Mormia (Mormia) ivankae   
(ДВОКРИЛЦИ)  Panimerus serbicus   
 Syrphidae Anasimyia contracta   
 (осолике муве)  Arctophila superbiens   
  Chalcosyrphus piger   
  Chalcosyrphus rufipes   
  Chalcosyrphus valgus   
  Chamaesyrphus escorialensis   
  Cheilosia balkana   
  Cheilosia alba   
  Cheilosia griseifacies   
  Cheilosia insignis   
  Cheilosia melanura rubra   
  Cheilosia schnabli   
  Chrysotoxum lineare   
  Epistrophella coronata   
  Eumerus argyropus   
  Eumerus basalis   
  Eumerus sinuatus   
  Eumerus tauricus   
  Heringia larusi   
  Lejops vittata   
  Melanogaster curvistylus   
  Merodon crassifemoris   
  Merodon desuturinus   
  Merodon haemorrhoidalis   
  Orthonevra gemmula   
  Orthonevra montana   
  Pipizella zloti   
  Psarus abdominalis   
  Psilota nana   
  Sphegina sublatifrons   
  Sphiximorpha binominata   
  Sphiximorpha subsessilis   
  Trichopsomyia lucida   
EPHEMEROPTERA Baetidae Baetis melanonyx    
(ЈЕДНОДНЕВКЕ)  Baetis pavidus    
 Heptageniidae Epeorus yougoslavicus    
 Palingeniidae Palingenia longicauda   
HYMENOPTERA Braconidae Neurocrassus serbicus   
(ОПНОКРИЛЦИ)  Orgilus vasici   
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 Chalcididae Neochalcis osmicida   
 Encyrtidae Amicroterys jugoslavicus   
 Formicidae Formica (Formica) rufa Риђи шумски мрав  
 (мрави) Myrmica sabuleti   
  Myrmica scabrinodis   
 Mutillidae Myrmosa moesica   
 Pteromalidae Nedinotus beogradensis   
  Halticopterella slavica   
 Torymidae Megastigmus synophri   
LEPIDOPTERA Hesperiidae  Pyrgus sidae Липицина хесперида  
(ЛЕПТИРИ) (лептири - скелари) Pyrgus andromedae Алпијска хесперида  
  Spialia phlomidis Сребрна хесперида  
 Lycaenidae Glaucopsyche (Iolana) iolas Пуцавац  
  Lycaena dispar Велики дукат  
  Maculinea alcon Мали пегавац  
  Maculinea arion Велики пегавац  
  Plebeius (Aricia) anteros Алпијски плавац  
  Plebeius (Plebeius) 

argyrognomon 
Блистави плавац  

  Plebeius (Vacciniina) optilete Боровничар  
  Polyommatus eroides Планински плавац  
  Pseudophilotes bavius Загасити плавац  
  Pseudophilotes vicrama Душицин плавац  
  Satyrium acaciae Мали репкар  
  Satyrium w-album Шумски репкар  
  Thecla betulae Брезов дукат  
 Nymphalidae Apatura ilia Мали преливац  
  Apatura iris Модри преливац  
  Apatura metis Панонски плавац  
  Argynnis (Pandoriana) 

pandora 
Пандорина седефица  

  Boloria (Clossiana) selene Бисерна седефица  
  Boloria (Clossiana) titania Титаниа  
  Brenthis ino Инова седефица  
  Coenonympha gardetta Алпијска ценонимфа  
  Erebia alberganus Старопланинска 

еребија 
 

  Erebia gorge Загасита еребија  
  Erebia manto Проклетијска еребија  
  Erebia orientalis Самотна еребија  
  Erebia rhodopensis Родопска еребија  
  Esperarge climene Тимочки решеткар  
  Euphydryas maturna  Жути шаренац  
  Hipparchia (Parahipparchia) 

volgensis 
Балканска хипархија  

  Limenitis populi Велики тополњак  
  Lopinga achine Драганин окаш  
  Melanargia larissa Балканска шах-табла  
  Melitaea aurelia Златни шаренац  
  Melitaea diamina Мрки шаренац  
  Nymphalis antiopa Краљевски плашт  
  Nymphalis vaualbum Мрки многобојац  
  Nymphalis xanthomelas Жутоноги 

многобојац 
 

  Polygonia egea Војишничар  
  Satyrus ferula Велики сатир  
 Papilionidae Papilio machaon Ластин репак  
 (лептири-ластини Parnassius apollo  Аполон Прилог II 
 репци) Parnassius mnemosyne Мнемозине  
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  Zerynthia polyxena  Ускршњи лептир  
 Pieridae Colias caucasica Кавкаски поштар  
 (лептири - купусари) Colias myrmidone  Зановетак  
  Euchloe (Euchloe) ausonia Чипкасти белац  
  Leptidea morsei Фрушкогорски белац  
  Pieris brassicae Велики купусар  
NEUROPTERA Myrmeleontidae Myrmeleon formicarius  Мрављи лав   
(МРЕЖОКРИЛЦИ) (мрављи лавови) Palpares libelluloides  Медитерански 

мрављи лав 
 

 Ascalaphidae Libelloides macaronius    
ORTHOPTERA  Acrididae Acrida ungarica ungarica  Панонски скакавац  
(ПРАВОКРИЛЦИ) (скакавци) Chorthippus oschei    
  Chrysochraon dispar    
  Stethophyma grossum   
 Bradyporidae 

(зрикавци) 
Callimenus macrogaster   

 Empusidae Empusa fasciata Ћубаста богомољка  
 Myrmecophilidae 

(попци мравољупци) 
Myrmecophilus nonveilleri   

 Phaneropteridae Andreiniimon nuptialis   
 (зрикавци) Poecilimon ornatus    
 Rhaphidophoridae Troglophilus serbicus    
 (пећински зрикавци) Troglophilus brevicauda   
 Tettigonidae Gampsocleis abbreviata   
 (зрикавци) Gampsocleis glabra    
  Onconotus servillei   
  Pholidoptera aptera aptera    
  Pholidoptera transsylvanica    
  Platycleis (Montana) 

montana milae  
  

  Platycleis (Tessellana) 
veyseli  

  

  Saga pedo Грабљива кобилица  
  Tettigonia cantans   
PLECOPTERA Nemouridae Nemoura cambrica    
  Protonemura lateralis    
  Protonemura meyeri    
  Protonemura praecox    
 Perlidae Dinocras megacephala    
  Marthamea vitripennis    
 Taeniopterygidae Taeniopteryx hubaulti    
  Taeniopteryx nebulosa    
TRICHOPTERA Beraeidae Beraeodes minutus    
 Goeridae Lithax niger    
 Helicopsychidae Helicopsyche bacescui    
 Limnephilidae Allogamus auricollis    
  Drusus discolor    
  Drusus serbicus   
 Rhyacophilidae Rhyacophila obtusa   
 Uenoidae Thremma anomalum    

MALACOSTRACA 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

AMPHIPODA Bogidiellidae Bogidiella skopljensis    
 Niphargidae Niphargus adbiptus    
  Niphargus deelemanae    
  Niphargus hrabei   
  Niphargus stygius remyi    
  Niphargus tauri   
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kragujevensis  
  Niphargus valachicus   
DECAPODA Astacidae Astacus astacus   
  Austropotamobius torrentium   
ISOPODA Asellidae Proasellus anophthalmus 

serbicus  
  

  Proasellus slavus serbiae    
  Proasellus slavus zeii    
 Cirolanidae Sphaeromides serbica    
 Microparasellidae Microcharon profundalis 

beranensis  
  

  Microcharon profundalis 
kosovensis  

  

  Microcharon profundalis 
profundalis  

  

 Stenasellidae Protelsonia gjorgjevici 
gjorgjevici  

  

  Protelsonia gjorgjevici 
crmnicus  

  

 Trichoniscidae Alpioniscus metohicus   
  Hyloniscus kopaonicensis    
  Hyloniscus kossovensis   
  Hyloniscus stankovici   
  Macedoniscus metohicus    
  Microtitanethes licodrensis    
  Trichoniscoides mladeni    
  Trichoniscus bogovinae   
  Trichoniscus bononiensis   
  Trichoniscus buturovici   
  Trichoniscus licodrensis   
  Trichoniscus naissensis   
  Trichoniscus pancici   
  Trichoniscus serbicus   
  Trichoniscus serboorientalis   
  Trichoniscus sotirovi    
  Trichoniscus timocensis    

MOLLUSCA - МЕКУШЦИ 
BIVALVIA - ШКОЉКЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

UNIONOIDA Unionidae 
(речне шкољке) 

Unio crassus  Речна шкољка  

GASTROPODA - ПУЖЕВИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

NEOTAENIOGLOSSA Bythinellidae Bythinella drimica alba    
  Bythinella nonveilleri  Слатководни пужић  
  Bythinella opaca luteola    
  Bythinella pesterica  Слатководни пужић  
  Bythinella serborientalis    
  Iglica (Raphica) illyrica   
  Lithoglyphus apertus    
PULMONATA Chondrinidae Chondrina spelta serbica    
 Clausiliidae 

(вретенца) 
Balea (Alinda) biplicata 
balcanica 

  

  Balea (Alinda) biplicata 
pancici 

  

  Balea (Alinda) biplicata 
urosevici 
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  Balea (Alinda) biplicata 
vlasinensis 

  

  Balea (Alinda) pancici   
  Balea (Balea) perversa    
  Balea (Alinda) wagneri 

stojicevici 
  

  Laciniaria pygmea   
  Bulgarica (Bulgarica) 

moellendorffi moellendorffi 
  

  Bulgarica (Bulgarica) 
moellendorffi banjana 

  

  Bulgarica (Pavlovicia) 
pavlovici pavlovici 

  

  Bulgarica (Pavlovicia) 
pavlovici purpurascens 

  

  Bulgarica (Bulgarica) stolii   
  Caringera eximia   
  Herilla bosniensis bosniensis   
  Herilla bosniensis kusceri   
  Herilla bosniensis semistriata   
  Herilla jabucica excedens   
  Herilla ziegleri accedens   
  Herilla ziegleri amaliae   
  Herilla ziegleri jaeckeli   
  Herilla ziegleri limana   
  Herilla ziegleri rascana   
  Herilla ziegleri tarensis   
  Macedonica frauenfeldi 

occidentalis 
  

  Macedonica frauenfeldi 
frauenfeldi 

  

  Macedonica frauenfeldi 
moellendorffii 

  

  Macedonica frauenfeldi 
pavloviciana 

  

  Macedonica pirotana   
  Montenegrina janinensis 

sporadica 
  

  Vestia (Brabenecia) 
ranojevici 

  

  Vestia (Vestiella) roschitzi 
minima 

  

  Vestia (Vestiella) roschitzi 
trigonostoma 

  

 Helicidae Helicigona kollari   
  Helicigona trizona balcanica   
  Helicigona trizona inflata   
  Helicigona trizona 

ljubetensis 
  

  Helix (Helix) dormitoris 
hajlensis 

  

  Helix (Helix) dormitoris 
kolaschinensis 

  

  Helix (Helix) dormitoris 
stolacensis 

  

  Helix (Helix) vladica   
 Helicodontidae Soósia diodonta   
 Orientalidae Belgrandiella bunarbasa   
  Belgrandiella serbica   
  Sarajana apfelbecki driniana   
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  Grossuana euxina euxina    
  Grossuana euxina serbica   
  Grossuana euxina remesiana   
  Orientalina curta pivensis    
  Terranigra kosovica   
 Planorbidae 

(тањирасти барски 
пужеви) 

Segmentina nitida    

 Vertiginidae Vertigo angustior    
ANNELIDAE - ПРСТЕНАСТЕ ГЛИСТЕ 

OLIGOCHAETA 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

OPISTHOPORA Lumbricidae Cernosvitovia biserialis   
  Cernosvitovia crnicae   
  Cernosvitovia dudichi   
  Cernosvitovia silicata   
  Dendrobaena jastrebensis   

FUNGI - ГЉИВЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

AGARICALES 
 

Agaricaceae Battarrea phalloides (Dicks.) 
Pers. 

Батареа  

 Amanitaceae Amanita vittadinii (Moretti) 
Sacc. 

Куштрава пупавица  

 Entolomataceae Entoloma bloxamii (Berk. & 
Broome) Sacc.  

Љубичастоплава 
рудолиска 

 

 Hygrophoraceae Hygrocybe calyptriformis 
(Berk. & Broome) Fayod 

Ружичаста влазница  

  Hygrocybe coccineocrenata 
(P.D. Orton) M.M. Moser 

Љускава влажница  

  Hygrocybe punicea (Fr.) P. 
Kumm. 

Велика влажница  

  Hygrophorus marzuolus (Fr.) 
Bres. 

Мартовка  

 Physalacriaceae Rhodotus palmatus (Bull.) 
Maire 

Кајсијаста 
брестовица 

 

 Psathyrellaceae Panaeolus semiovatus 
(Sowerby) S. Lundell & 
Nannf. 

Јајаста гнојиштарица  

 Strophariaceae Psilocybe serbica M.M. 
Moser & E. Horak 

Српска балегарица  

 Tricholomataceae Catathelasma imperiale (Fr.) 
Singer 

Царица  

  Leucopaxillus giganteus 
(Sowerby) Singer 

Левкаста 
дебелоножица 

 

BOLETALES Boletaceae Boletus dupainii Boud. Сјајноцрвени вргањ, 
дипенов вргањ 

 

  Boletus impolitus Fr. Жутоноги вргањ  
  Boletus regius Krombh. Краљевка  
  Boletus rhodoxanthus 

(Krombh.) Kallenb. 
Жутоцрвени вргањ  

  Boletus satanas Lenz Лудара  
  Leccinellum crocipodium 

Bresinsky & Manfr. Binder  
Жутоноги дедица  

  Phylloporus rhodoxanthus 
(Schwein.) Bres. 

Листићава вргањица  

  Strobilomyces strobilaceus 
(Scop.) Berk. 

Црна чупавица, 
куштрава вргањица 
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GEASTRALES Geastraceae Geastrum fornicatum (Huds.) 
Hook. 

Гнездаста звездица  

  Geastrum melanocephalum 
(Czern.) V.J. Staněk 

Црноглава звездица  

  Geastrum schmidelii Vittad. Патуљаста звездица  
  Myriostoma coliforme 

(Dicks.) Corda 
Мириостома, 
бронзана звездица 

 

PEZIZALES Pezizaceae Sarcosphaera coronaria 
(Jacq.) J. Schröt.  

Љубичаста 
тулипаница 

 

PHALLALES Phallaceae Mutinus canninus (Huds.) Fr. Пасији стршак, псећа 
бестидница 

 

  Phallus hadriani Vent. Пешчарски стршак  
POLYPORALES Fomitopsidaceae Fomitopsis rosea (Alb. & 

Schwein.) P. Karst. 
Ружичаста 
копитница 

 

 Meruliaceae Podoscypha multizonata 
(Berk. & Broome) Pat. 

Каранфилка  

 Polyporaceae Hapalopilus croceus (Pers.) 
Donk 

  

  Polyporus umbellatus (Pers.) 
Fr. 

Јеленово уво  

RUSSUALES Albatrellaceae Albatrellus ovinus (Schaeff.) 
Kotl. & Pouzar 

Овчје виме  

 Hericiaceae Hericium alpestre Pers. Јелова брада  
  Hericium cirrhatum (Pers.) 

Nikol. 
Шкољкаста 
игличарка 

 

  Hericium coralloides (Scop.) 
Pers. 

Букова брада  

  Hericium erinaceus (Bull.) 
Pers. 

Медвеђа глава  

  Pycnoporellus alboluteus 
(Ellis & Everh.) Kotl. & 
Pouzar 

  

  Scutiger pes-caprae (Pers.) 
Bondartsev & Singer  

Маглен  

LICHENES - ЛИШАЈЕВИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

AGYRIALES Agyriaceae Trapeliopsis wallrothii 
(Florke ex Spreng.) Hertel & 
Gotth. Schneid. 

  

LECANOROMYCETIDAE Coniocybaceae Sclerophora peronella (Ach.) 
Tibell 

  

LECANORALES  Leprocaulon microscopicum 
(Vill.) Gams 

  

 Parmeliaceae Alectoria sarmentosa (Ach.) 
Ach. 

  

  Cetrelia cetrarioides (Delise 
ex Duby) W.L. Culb. & C.F. 
Culb. 

  

  Evernia divaricata (L.) Ach.   
  Hypogymnia vittata (Ach.) 

Parrique 
  

  Letharia vulpina (L.) Hue   
  Menegazzia terebrata (Hoff 

m.) A. Massal. 
  

  Parmotrema chinense 
(Osbeck) Hale & Ahti 

  

  Tuckneraria laureri (Kremp.) 
Randlane & A. Thell 

  

  Usnea longissima (Kremp.)   
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Randlane & A. Thell 
  Usnea scabrata Nyl.   
 Sphaerophoraceae Sphaerophorus globosus 

(Huds.) Vain. 
  

LICHINALES Lichinaceae Lempholemma polyanthes 
(Bernh.) Malme 

  

OSTROPALES Graphidaceae Graphis elegans (Borrer ex 
Sm.) Ach. 

  

 Thelotremataceae Thelotrema lepadinum (Ach.) 
Ach. 

  

PELTIGERALES Collemataceae Collema fragrans (Sm.) Ach.   
  Collema nigrescens (Huds.) 

DC. 
  

  Leptogium hildenbrandii 
(Garov.) Nyl. 

  

  Leptogium saturninum 
(Dicks.) Nyl. 

  

  Leptogium teretiusculum 
(Wallr.) Arnold 

  

 Lobariaceae Lobaria amplissima (Scop.) 
Forssell 

  

  Lobaria scrobiculata (Scop.) 
DC. 

  

 Nephromataceae Nephroma bellum (Spreng.) 
Tuck. 

  

 Pannariaceae Fuscopannaria saubinetii 
(Mont.) P.M. Jorg. 

  

  Moelleropsis nebulosa (Hoff 
m.) Gyeln. 

  

  Pannaria rubiginosa (Ach.) 
Bory 

  

 Peltigeraceae Peltigera collina (Ach.) 
Schrad. 

  

  Peltigera malacea (Ach.) 
Funck 

  

  Solorina spongiosa (Sm.) 
Anzi 

  

TELOSCHISITALES Physciaceae Anaptychia crinalis 
(Schleich.) Vězda 

  

  Heterodermia speciosa 
(Wulfen) Trevis. 

  

  Physcia biziana (A. Massal.) 
Zahlbr. 

  

  Physcia leptalea (Ach.) DC.   
  Physcia tribacia (Ach.) Nyl.   
VERRUCARIALES Verrucariaceae Normandina pulchella 

(Borrer) Nyl. 
  

FLORA - БИЉКЕ 
BRYOPHYTA - МАХОВИНЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ANDREAELES Andraceae Andreaea rothii F. Weber & 
D. Mohr 

  

BRYALES Messiaceae Meesia triquetra (Hook. & 
Taylor) Ångstr. 

  

BUXBAUMIALES Buxbaumiaceae Buxbaumia viridis (DC.) 
Brid. ex Moug. & Nestl. 

  

FUNARIALES Funariaceae Entostodon hungaricus 
(Boros) Loeske 

  

  Pyramidula tetragona (Brid.)   
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Brid. 
 Splahnaceae Splachnum sphaericum Hedw   
  Tayloria froelichiana 

(Hedw.) Mitt. ex Broth. 
  

HYPNALES Brachytheciaceae  Tomentypnum nitens (Hedw.) 
Loeske 

  

JUNGERMANNIALES Scapaniaceae Scapania aequiloba 
(Schwägr.) Dumort 

  

  Scapania lingulata H. Buch   
 Trichocoleaceae  Trichocolea tomentella 

(Ehrh.) Dumort. 
  

LEUCODONTALES Anomodontaceae Anomodon rugelii (Müll. 
Hal.) Keissl. 

  

MARCHANTIALES Aytoniaceae Mannia fragrans (Balb.) Frye 
& L. Clark 

  

ORTHOTRICHALES Orthotrichaceae Orthotrichum philibertii 
Venturi 

  

  Orthotrichum scanicum 
Grönvall 

  

POTTIALES Encalyptaceae Encalypta serbica Katić   
 Pottiaceae Aloina obliquifolia (C. Mull.) 

Broth. 
  

  Anoectangium sendtnerianum 
Bruch & Schimp. 

  

  Hilpertia velenovskyi 
(Schiffn.) R. H. Zander 

  

  Pterygoneurum compactum    
  Pterygoneurum lamellatum 

(Lindb.) Jur. 
  

  Pterygoneurum subsessile 
(Brid.) Jur. 

  

  Timmiella anomala (Bruch & 
Schimp.) Limpr. 

  

SELIGERALES Seligeriaceae Trochobryum carniolicum 
Breidl. & Beck 

  

SPHAGNALES Sphagnaceae Sphagnum sp.  **** 
PTERIDOPHYTA - ПАПРАТЊАЧЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

EQUISETALES Equisetaceae 
(раставићи) 

Equisetum fluviatile L. Барски раставић   

FILICALES Adianthaceae Adiantum capillus-veneris L. Госпина коса, 
девојачка коса 

 

  Notholaena maranthae (L.) 
Desv. 

Пљевика  

 Aspleniaceae Asplenium adulterinum Milde 
subsp. adulterinum 

Слезница  

 Dryopteridaceae Dryopteris affinis (Lowe) 
Fraser-Jenkins subsp. borreri 
(Newman) Fraser-Jenkins 

   

  Dryopteris cristata (L.) A. 
Gray 

Чешљаста папрат  

  Dryopteris dilatata (Hoffm.) 
A. Gray 

   

  Dryopteris submontana 
(Fraser-Jenkins & Jermy) 
Fraser-Jenkins 

   

  Polystichum braunii 
(Spenner) Fee 

   

 Thelypteridaceae Phegopteris connectilis   
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(Michx.) Watt 
   Oreopteris limbosperma 

(Bellardii ex All.) J. Holub 
Горска папрат   

  Thelypteris palustris Schott 
subsp. palustris 

Барска папрат  

 Woodsiaceae Cystopteris alpina (Lam.) 
Desv. 

  

  Cystopteris montana (Lam.) 
Desv. 

  

  Matteucia struthiopteris (L.) 
Tod.  

Нојева папрат   

LYCOPODIALES Lycopodiaceae 
(пречице)  

Diphasiastrum alpinum (L.) 
J. Holub  

Алпска пречица  

  Diphasiastrum complanatum 
(L.) J. Holub 

Спљоштена пречица   

  Lycopodium annotinum L. 
subsp. annotinum 

Лањска пречица  

  Lycopodium clavatum L. 
subsp. clavatum 

Пречица  

MARSILEALES Marsileaceae Marsilea quadrifolia L. Четворолисна водена 
папрат, разноротка  

 

  Pilularia globulifera L.  Лоптарка  
OPHIOGLOSSALES Ophioglossaceae Botrychium multifidum (S. G. 

Gmelin) Rupr. 
Раздељени 
папратник 

 

SPERMATOPHYTA - СЕМЕЊАЧЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ARISTOLOCHIALES Aristolochiaceae Aristolochia merxmuelleri 
Greuter & E. Mayer 

  

CAMPANULALES Asteraceae 
(Composite) 

Achillea alexandri-regis 
Bornm. & Rudski 

Хајдучка трава 
краља Александра 

 

 (главочике) Achillea chrysocoma Friv.   
  Achillea pindicola Hausskn. 

subsp. corabensis (Heimerl) 
Greuter 

  

  Achillea ochroleuca Ehrh.   
  Achillea pseudopectinata 

Janka 
  

  Achillea ptarmica L.   
  Amphoricarpos autariatus 

Blečić & E. Mayer 
  

  Artemisia austriaca Jacq.   
  Artemisia  pancicii Danihelka 

& Marhold 
Панчићев пелен   

  Carduus ramosissimus 
Pančić 

  

  Centaurea derventana Vis. & 
Pančić 

  

  Centaurea finazzeri 
Adamović 

  

  Centaurea graeca Griseb.   
  Centaurea melanocephala 

Pančić 
  

  Centaurea ognjanoffii Urum.   
  Centaurea orientalis L.   
  Centaurea scabiosa L. subsp. 

sadleriana (Janka) Ascherson 
& Graebner 

  

  Centaurea tauscheri A. 
Kerner 
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  Cirsium boujartii (Piller & 
Mitterp.) Schultz-Bip. subsp. 
boujartii  

  

  Cirsium brachycephalum 
Juratzka 

Слатинска паламида   

  Cirsium heterophyllum (L.) 
Hill 

  

  Cirsium heterotrichum 
Pančić 

Панчићева паламида  

  Cirsium tymphaeum 
Hausskn. 

  

  Cirsium waldsteinii Rouy   
  Crepis baldaccii Halácsy 

subsp. albanica Jáv. 
  

  Crepis bertiscea Jáv.   
  Crepis macedonica Kitanov   
  Crepis pannonica (Jacq.) K. 

Koch subsp. pannonica 
  

  Doronicum hungaricum 
Reichenb. fil. 

Мађарски вепровац   

  Doronicum orientale Hoffm.   
  Erigeron epiroticus (Vierh.) 

Halácsy 
  

  Galatella villosa (L.) 
Reichenb. fil. 

  

  Helichrysum arenarium (L.) 
Moench subsp. arenarium 

Пешчарско смиље   

  Helichrysum DC. plicatum 
subsp. plicatum 

  

  Hieracium albopellitum 
(Zahn) Niketić 

  

  Hieracium amphithales K. 
Malý & Zahn 

  

  Hieracium andrasovszkyi 
Zahn subsp. cremnophilum 
O. Behr, E. Behr & Zahn 

  

  Hieracium andrasovszkyi 
Zahn subsp. doerfleri Hayek 
& Zahn 

  

  Hieracium andrasovszkyi 
Zahn subsp. kobilicanum O. 
Behr, E.Behr & Zahn 

  

  Hieracium auritum Arv.-
Touv. 

  

  Hieracium balkanum Pančić   
  Hieracium bertisceum 

Niketić 
  

  Hieracium bifidum Hornem. 
subsp. pallescentisimile O. 
Behr, E. Behr & Zahn 

  

  Hieracium bifidum Hornem. 
subsp. stolanum Zahn 

  

  Hieracium bjeluschae K. 
Malý & Zahn subsp. 
tommasiniiforme Schaeffer & 
Zahn 

  

  Hieracium bulgaricum Freyn   
  Hieracium bupleuroides C. 

C. Gmelin subsp. 
malacosericeum Rech. fil. & 
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Zahn 
  Hieracium coloriscapum 

Rohlena & Zahn subsp. 
stenopyllophorum O. Behr, E. 
Behr & Zahn 

  

  Hieracium djimilense Boiss. 
& Balansa subsp. 
brachytrichoiphyes O. Behr, 
E. Behr & Zahn 

  

  Hieracium djimilense Boiss. 
& Balansa subsp. 
cordatifrons Zahn 

  

  Hieracium durmitoricum 
(Rohlena & Zahn) Niketić 

  

  Hieracium erythrocarpum 
Peter subsp. aculeatissimum 
Zahn 

  

  Hieracium erythrocarpum 
Peter subsp. kurvalae Rech. 
fil. & Zahn 

  

  Hieracium gaudryi Boiss. & 
Orph. subsp. cernyanum 
Hayek & Zahn 

  

  Hieracium gaudryi Boiss. & 
Orph. subsp. hayekianum 
Dörfler & Zahn 

  

  Hieracium grossianum Zahn 
subsp. schefferianum Zahn 

  

  Hieracium guentheri-beckii 
Zahn subsp. portentosum 
Hayek & Zahn 

  

  Hieracium guglerianum Zahn 
subsp. telekianum Kümmerle 
& Zahn 

  

  Hieracium heldreichii Boiss. 
subsp. pseudopilosissimum 
Zahn 

  

  Hieracium jankae R. Uechtr. 
subsp. marmoreiforme Zahn 

  

  Hieracium jurassicum 
Griseb. subsp. papyraceum 
(Zahn) NN 

  

  Hieracium macrodontoides 
(Zahn) Zahn subsp. 
gigantophyllum Zahn 

  

  Hieracium markovanum 
Arv.-Touv. 

  

  Hieracium marmoreum 
Pančić & Vis. subsp. 
marmoreum 

  

  Hieracium marmoreum 
Pančić & Vis subsp. 
pavlovicii Nägeli & Peter 

  

  Hieracium murorum L. 
subsp. bistricense Zahn 

  

  Hieracium murorum L. 
subsp. valdecordatum Zahn 

  

  Hieracium naegelianum 
Pančić subsp. ljubotenicum 
O. Behr, E.Behr & Zahn 
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  Hieracium oxyodon Fr. 
subsp. oxyodon  

  

  Hieracium pannosum Boiss. 
subsp. doerflerianum Hayek 
& Zahn 

  

  Hieracium pannosum Boiss. 
subsp. eumecobracchion 
Hayek 

  

  Hieracium pannosum Boiss. 
subsp. trojanum Zahn 

  

  Hieracium pichleri A. Kerner 
subsp. adamovicii Sagorski & 
Zahn 

  

  Hieracium pichleri A. Kerner 
subsp. chromoneurum Zahn 

  

  Hieracium praecox Schultz-
Bip. subsp. basilacistum 
Rech. fil. & Zahn 

  

  Hieracium pseuderiopus 
Zahn subsp. nikolae Zahn 

  

  Hieracium pseudobifidum 
Schur subsp. caesiopictum 
(Zahn) Zahn 

  

  Hieracium pseudobifidum 
Schur subsp. zljebense (Zahn) 
Zahn 

  

  Hieracium pseudosparsum 
Zahn 

  

  Hieracium racemosum Willd. 
subsp. chaetotrichum Zahn 

  

  Hieracium racemosum Willd. 
subsp. semigrisescens Zahn 

  

  Hieracium schefferi Rech. & 
Zahn 

  

  Hieracium scheppigianum 
Freyn subsp. scheppigianum 

  

  Hieracium sericophyllum 
Nejčeff & Zahn subsp. 
acropolioscapum Zahn 

  

  Hieracium sparsum Friv. 
subsp. ipekanum Rech. fil. & 
Zahn 

  

  Hieracium sparsum Friv. 
subsp. livadicanum O. Behr, 
E. Behr & Zahn 

  

  Hieracium sparsum Friv. 
subsp. pilosifrons Zahn 

  

  Hieracium sparsum Friv. 
subsp. staraeplaninae Zahn 

  

  Hieracium transiens (Freyn) 
Freyn 

  

  Hieracium velenovskyi Freyn   
  Hieracium wiesbaurianum R. 

Uechtr. subsp. livadicae O. 
Behr, E. Behr & Zahn 

  

  Jacobaea othonnae (Bieb.) 
C. A. Meyer 

  

  Jacobaea pancicii (Degen) 
Vladimirov & Raab-Straube 

Панчићева жутеница  

  Klasea lycopifolia (Vill.) A.   
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Löve & D. Löve  
  Klasea radiata (Waldst. & 

Kit.) A. Löve & D. Löve 
subsp. radiata  

  

  Lactuca aurea (Vis. & 
Pančić) Stebbins 

  

  Lactuca hispida DC.   
  Leontopodium nivale (Ten.) 

Huet ex Hand.-Mazz. subsp. 
alpinum (Cass.) Greuter 

Рунолист   

  Leontopodium nivale (Ten.) 
Huet ex Hand.-Mazz. subsp. 
nivale 

  

  Podospermum purpureum 
(L.) W. D. J. Koch & Ziz 

  

  Petasites doerfleri Hayek   
  Rhaponticoides alpina (L.) 

M. V. Agab. & Greuter 
  

  Saussurea alpina (L.) DC. 
subsp. alpina 

  

  Scorzonera villosa Scop. 
subsp. villosa 

  

  Senecio scopolii Hoppe & 
Hornsch. subsp. scopolii 

  

  Senecio umbrosus Waldst. & 
Kit. 

Жабља трава   

  Tanacetum larvatum (Pant.) 
Hayek 

  

  Tragopogon floccosus 
Waldst. et Kit. 

  

 Campanulaceae 
(звончићи) 

Campanula calycialata V. 
Ranđelović & Zlatković 

  

  Campanula scutellata Griseb.   
  Campanula secundiflora Vis. 

& Pančić 
  

  Campanula thyrsoides L. 
subsp. thyrsoides 

Жути звончић  

  Edraianthus serbicus (Ker.) 
Petrović 

  

  Legousia falcata (Ten.) 
Fritsch 

    

  Legousia hybrida (L.) 
Delarbre 

  

  Symphyandra wanneri 
(Rochel) Heuffel 

  

CELASTRALES Aquifoliaceae Ilex aquifolium L. Зеленика, 
божиковина 

 

 Buxaceae Buxus sempervirens L.   
CENTROSPERMAE Caryophyllaceae 

(каранфили) 
Cerastium dinaricum Beck & 
Szysz. 

  

  Cerastium neoscardicum 
Niketić 

  

  Dianthus behriorum Bornm.   
  Dianthus diutinus Kit. Пешчарски каранфил  
  Dianthus giganteiformis 

Borbas subsp. kladovanus 
(Degen) Soó 

  

  Dianthus moesiacus Vis. & 
Pančić 

  

  Dianthus monadelphus Vent.   
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subsp. pallens (Sm.) Greuter 
& Burdet 

  Dianthus nitidus Waldst. & 
Kit. subsp. lakusicii T. 
Wraber 

  

  Dianthus scardicus Wettst.   
  Dianthus serotinus Waldst. & 

Kit. 
Дивљи каранфил  

  Dianthus superbus L. subsp. 
superbus 

Ибришим каранфил  

  Dianthus trifasciculatus Kit. 
subsp. trifasciculatus 

Троцветни каранфил   

  Dianthus viridescens G. C. 
Clementi 

  

  Dianthus viscidus Bory & 
Chaub. 

  

  Gypsophila fastigiata L. 
subsp. arenaria (Waldst. & 
Kit.) Domin 

Пешчарски шлајер   

  Heliosperma nikolicii 
(Seliger & T. Wraber) 
Niketić & Stevanović 

Николићев пуцавац   

  Heliosperma oliverae Niketić 
& Stevanović 

  

  Heliosperma pusillum 
(Waldst. & Kit.) Hoffmanns 
subsp. monachorum Niketić 
& Stevanović 

  

  Minuartia bulgarica (Velen.) 
Graebner 

  

  Minuartia doerfleri Hayek   
  Minuartia hirsuta (Bieb.) 

Hand.-Mazz. subsp. 
frutescens (Kit.) Hand.-Mass 

  

  Saponaria intermedia 
Simmler 

  

  Silene echinata Otth  Чекињасти пуцавац   
  Silene fabarioides Hausskn.   
  Silene multiflora (Waldst. & 

Kit.) Pers. 
Многоцветни 
пуцавац 

 

  Silene schmuckeri Wettst.   
  Silene vallesia L. subsp. 

graminea (Vis. ex Reichenb.) 
Nyman 

  

  Viscaria asterias (Griseb.) 
Frajman 

  

 Chenopodiaceae 
(лободе) 

Bassia sedoides (Pallas) 
Ascherson 

Базија   

  Camphorosma monspeliaca 
L. 

  

  Salicornia europea L. Солњача, цаклењача   
  Salsola soda L.  Солњача  
  Suaeda pannonica (G. Beck) 

Ascherson&Graebner 
Панонска јурчица, 
панонска суеда  

 

CONIFERALES Cupressaceae Juniperus foetidissima Willd.    
  Juniperus sabina L.   
 Pinaceae Abies borisii-regis Mattf.   
  Picea omorika (Pančić) 

Purkyne 
Панчићева оморика, 
оморика  

 

  Pinus heldreichii Christ.  Муника  
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  Pinus mugo Turra subsp. 
mugo 

Бор кривуљ  

  Pinus nigra Arnold subsp. 
pallasiana (Lamb.) Holmboe 

Паласов бор  

  Pinus peuce Griseb. Молика  
CYPERALES Cyperaceae 

(траве оштрице) 
Carex limosa L. Оштрица тресавска   

  Carex secalina Willd. ex 
Wahlenb. 

Ражена оштрица  

  Cladium mariscus (L.) Pohl 
subsp. mariscus  

  

  Cyperus longus L. subsp. 
longus 

Пероњика  

  Cyperus pannonicus Jacq. Панонски слатински 
шиљ  

 

  Cyperus rotundus L. subsp. 
rotundus  

  

  Eleocharis parvula (Roemer 
& Schultes) Link ex Bluff, 
Nees & Scha 

  

  Eriophorum gracile Koch ex 
Roth subsp. gracile  

  

  Fimbristylis bisumbellata 
(Forskål) Bubani 

  

  Schoenoplectus mucronatus 
(L.) Palla 

  

  Schoenoplectus 
tabernaemontani (C. C. 
Gmelin) Palla 

  

  Schoenoplectus triqueter (L.) 
Palla 

  

DIPSACALES Dipsacaceae Cephalaria flava (Sibth. & 
Sm.) Szabó subsp. flava 

Жути праскоч   

  Cephalaria pastricensis 
Dörfler & Hayek 

  

  Knautia  pancicii Szabó Панчићева удовчица   
  Knautia sarajevensis (G. 

Beck) Szabó 
  

  Scabiosa achaeta Vis. & 
Pančić 

  

  Tremastelma palaestinum 
(L.) Janchen 

  

 Valerianaceae Centranthus longiflorus 
Steven subsp. junceus (Boiss. 
& Heldr.) I. B. K. Richardson 

  

  Valeriana dioica L. subsp. 
dioica  

  

  Valerianella muricata 
(Steven ex Bieb.) J. W. 
Loudon 

  

ERICALES Ericaceae Arctostaphylos alpinus (L.) 
Sprengel 

  

  Calluna vulgaris subsp. 
vulgaris 

Врес, вресак  

  Loiseleuria procumbens (L.) 
Desv. 

  

  Rhododendron ferrugineum 
L.  

Рђасти рододендрон   

 Pyrolaceae 
(крушчице) 

Pyrola chlorantha Swartz   
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  Pyrola media Swartz   
  Pyrola minor L. subsp. minor   
  Pyrola rotundifolia L. Округлолисна 

крушчица  
 

FAGALES Betulaceae Alnus alnobetula (Ehrh.) 
Hartig subsp. alnobetula 

Жбунаста јоха  

  Betula pubescens Ehrh. 
subsp. carpatica (Willd.) 
Ascherson & Graebner 

Маљава бреза   

 Fagaceae Fagus sylvatica L. subsp. 
orientalis (Lipsky) Greuter & 
Burdet 

  

  Quercus trojana Webb subsp. 
trojana 

Македонски храст, 
црни цер  

 

GENTIANALES Apocynaceae Vinca herbacea Waldst. et 
Kit. 

  

 Asclepiadaceae Vincetoxicum fuscatum 
(Hornem.) Reichenb. fil. 
subsp. fuscatum  

  

 Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) 
Hudson subsp. perfoliata 

Саланчић   

  Gentiana acaulis L Велемун, Кохова 
линцура  

 

  Gentiana dinarica G. Beck   
  Gentiana nivalis L.   
  Gentiana pneumonanthe L. 

subsp. nopcsae (Jáv.) T. 
Wraber 

  

  Swertia perennis L.  Пикобојка   
 Menyanthaceae  Menyanthes trifoliata L. Грчица, грки тролист  
 Rubiaceae Asperula doerfleri Wettst.   
  Asperula setulosa Boiss.   
  Asperula tenella Heuffel ex 

Degen 
  

  Galium kitaibelianum 
Schultes & Schultes fil. 

Китајбелов брочац  

  Galium rhodopeum Velen.   
GERANIALES Euphorbiaceae Euphorbia angulata Jacq.   
 (млечике) Euphorbia montenegrina 

(Bald.) K. Maly ex Rohlena 
  

 Linaceae Linum elegans Spruner ex 
Boiss. 

  

  Linum nodiflorum L.   
 Zygophylaceae Peganum harmala L. Зрнеш, горска рута   
GRAMINALES Poaceae Stipa joannis Čelak.   
 (траве) Stipa mayeri Martinovský   
  Stipa pulcherrima C. Koch  Ковиље  
  Ventenata dubia (Leers) 

Cosson 
  

GUTTIFERALES Hypericaceae 
(Gutiferaea) 

Hypericum hyssopifolium 
Chaix 

  

  Hypericum montbretii Spach   
  Hypericum olympicum L.   
HELOBIAE Alismataceae Alisma gramineum Lej.   
  Caldesia parnassiifolia (L.) 

Parl. 
Калдезијева водена 
боквица  

 

 Juncaginaceae Triglochin palustre L.   
  Triglochin maritimum L Морски трозубац   
 Potamogetonaceae Groenlandia densa (L.) 

Fourr. 
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  Potamogeton x zizii Koch ex 
Roth 

  

  Potamogeton acutifolius Link   
  Potamogeton nodosus Poiret   
  Potamogeton obtusifolius 

Mert. & Koch 
  

  Potamogeton pusillus L. 
subsp. pusillus  

  

  Potamogeton trichoides 
Cham. & Schlecht. 

  

JUNCALES Juncaceae Juncus capitatus Weigel   
  Juncus triglumis L. subsp. 

triglumis  
  

LILIFLORAE Dioscoraceae  Dioscorea balcanica Košanin Балканска диоскореа  
 Iridaceae Crocus banaticus Gay   
 (ириси) Crocus dalmaticus Vis.   
  Crocus olivieri Gay subsp. 

olivieri  
  

  Crocus pallasii Goldb. subsp. 
pallasii  

  

  Crocus rujanensis 
Randelovic & D. A. Hill 

  

  Gladiolus communis L. 
subsp. communis  

  

  Gladiolus imbricatus L. Црепаста гладиола   
  Gladiolus palustris Gaudin Барска гладиола  
  Iris aphylla L. subsp. aphylla Безлисна перуника   
  Iris humilis Georgi subsp. 

arenaria (Waldst. & Kit.) A. 
Löve & D. Löve 

Пешчарска перуника  

  Iris sibirica L. Сибирска перуника  
  Iris sintenisii Janka   
  Iris spuria L. subsp. spuria Закржљала перуника   
  Romulea bulbocodium (L.) 

Sebastiani & Mauri 
  

  Sisyrinchium bermudiana L.   
 Liliaceae 

(љиљани) 
Adenophora liliifolia (L.) 
Ledeb. ex DC. 

Жлездасти звончић, 
жлездача 

 

  Allium atroviolaceum Boiss. Тамни лук  
  Allium cyrilli Ten.   
  Allium ericetorum Thore   
  Allium flavum L. subsp. 

tauricum (Besser ex 
Reichenb.) K. Richter 

  

  Allium fuscum Waldst & Kit  Сивосмеђи лук  
  Allium guttatum Stevan 

subsp. dalmaticum (A. 
Kerner ex Janchen) Stearn 

  

  Allium pallens subsp. 
tenuiflorum (Ten.) Stearn 

  

  Allium paniculatum L. subsp. 
marginatum (Janka) Soó 

Металичасти лук  

  Allium rhodopeum Velen.   
  Asparagus pseudoscaber 

Grec 
  

  Asphodeline lutea (L.) 
Reichenb. 

Златоглав  

  Bulbocodium versicolor 
(Ker-Gawler) Sprengel 

Шафрањика   

  Colchicum arenarium Мразовац пешчарски   
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Waldst. & Kit. 
  Colchicum bivonae Guss.   
  Colchicum macedonicum 

Košanin 
  

  Fritillaria macedonica 
Bornm. 

  

  Gagea fragifera (Vill.) E. 
Bayer & G. López 

  

  Gagea minima (L.) Ker-
Gawler 

Мало балонче   

  Lilium carniolicum Bernh. ex 
Koch subsp. jankae (A. 
Kerner) Hayek 

Јанкин љиљан  

  Ornithogalum orthophyllum 
Ten. subsp. orbelicum 
(Velen.) Zahar. 

  

  Scilla autumnalis L. subsp. 
autumnalis 

Јесења никсица, 
позни зумбул 

 

  Scilla litardierei Breistr. Пољска никсица  
  Tulipa hungarica Borbas  Ђердапска лала   
  Tulipa scardica Bornm.  Шарпланинска лала  
  Tulipa serbica Tatić & 

Krivošej. 
  

  Veratrum lobelianum Bernh. Лобелова бела 
чемерика 

 

MALVALES Malvaceae 
(слезови) 

Althaea kragujevacensis 
Pančić 

  

  Althaea vranjensis Diklic & 
Nikolic 

Врањски слез  

  Kitaibela vitifolia Willd.   
MICROSPERMAE Orchidaceae 

(орхидеје) 
Coeloglossum viride (L.) 
Hartman subsp. viride 

Вучји језик Прилог II 

  Corallorrhiza trifida Chatel. Корални корен  Прилог II 
  Cypripedium calceolus L. Госпина папучица Прилог I 
  Dactylorhiza cordigera 

(Fries) Soó subsp. cordigera 
Тресавски каћун Прилог II 

  Dactylorhiza cordigera 
(Fries) Soó subsp. bosniaca 
(G. Beck) Soó 

 Прилог II 

  Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó subsp. incarnata 

Усколисни каћунак Прилог II 

  Dactylorhiza maculata (L.) 
Soó 

Каћунак пегави Прилог II 

  Dactylorhiza fistulosa 
(Moench) Baumann & 
Künkele 

Мајски каћун  Прилог II 

  Dactylorhiza saccifera 
(Brongn.) Soó 

 Прилог II 

  Epipactis atrorubens 
(Hoffm.) Besser subsp. 
atrorubens 

Тамноцрвена 
калужђарка  

Прилог II 

  Epipactis atrorubens (Hoffm. 
ex Bernh.) subsp. borbasii 
(Soó) Soó 

 Прилог II 

  Epipactis microphylla (Ehrh.) 
Swartz 

 Прилог II 

  Epipactis palustris (L.) 
Crantz 

Барска калужђарка  Прилог II 

  Epipogium aphyllum Swartz Надбродац Прилог II 
  Goodyera repens (L.) R. Br. Гудијера  Прилог II 
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  Gymnadenia frivaldii Hampe 
ex Griseb. 

Фривалдијев врањак Прилог II 

  Gymnadenia nigra (L.) 
Reichenb. 

Црно смиље Прилог II 

  Herminium monorchis (L.) R. 
Br. 

Мачје ухо  Прилог II 

  Himantoglossum hircinum 
(L.) Sprengel 

Смичак Прилог II 

  Listera cordata (L.) R. Br. Срцасти чопотац  Прилог II 
  Ophrys apifera Hudson Пчелица  Прилог II 
  Ophrys oestrifera Bieb. Мачково ухо Прилог II 
  Ophrys fuciflora (F. W. 

Schmidt) Moench subsp. 
fuciflora 

Мачково ухо  Прилог II 

  Ophrys mammosa Desf.  Прилог II 
  Ophrys sicula Tineo  Прилог II 
  Ophrys sphegoides Miller Шаренбубац мали Прилог II 
  Orchis coriophora L. subsp. 

coriophora 
Каћунак смрдљиви Прилог II 

  Orchis laxiflora Lam  Каћунак велики  Прилог II 
  Orchis mascula (L.) L. subsp. 

mascula  
Салеп, каћунак Прилог II 

  Orchis mascula (L.) L. subsp. 
speciosa (Host) Hegi 

 Прилог II 

  Orchis militaris L.  Каћун Прилог II 
  Orchis pallens L.  Каћунак жути, 

јелењак 
Прилог II 

  Orchis palustris Jacq.  Прилог II 
  Orchis papilionacea L. 

subsp. papilionacea 
Каћунак црвени  Прилог II 

  Orchis spitzelii Sauter ex 
Koch 

 Прилог II 

  Orchis ustulata L. Медени каћунак Прилог II 
  Platanthera chlorantha 

subsp. chlorantha (Custer) 
Reichenb. 

 Прилог II 

  Pseudorchis albida (L.) A. & 
D. Löve subsp. albida 

  

  Spiranthes aestivalis (Poiret) 
L. C. M. Richard 

Засучак летњи  Прилог I 

  Spiranthes spiralis (L.) 
Chevall. 

Засучица, засучак Прилог II 

  Traunsteinera globosa (L.) 
Reichenb. 

 Прилог II 

MYRTALES Hippuridaceae Hippuris vulgaris L. Борак, мачји реп   
 Trapaceae Trapa annosa M. Jankоvić  Моравски орашак   
OLEALES Oleaceae Forsythia europaea Degen & 

Bald. 
Европска форзиција  

  Fraxinus pallisiae Wilmott Длакави пољски 
јасен  

 

PANDANALES Sparganiaceae Sparganium natans L.   
 Typhaceae Typha minima subsp. minima Мали рогоз  
  Typha shuttleworthii Koch & 

Sonder 
Шалтевортов рогоз  

PLANTAGINALES Plantaginaceae Plantago schwarzenbergiana 
Schur 

Шварценбергова 
боквица 

 

PLUMBAGINALES Plumbaginaceae Goniolimon incanum (L.) 
Hepper 

Вражемил  

  Plumbago europaea L.  Блитвина, врањемил   
POLYGONALES Polygonaceae Polygonum albanicum Jáv.   
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PRIMULALES Primulaceae Anagallis minima (L.) E. H. 
L. Krause 

  

  Androsace elongata L. Издужена мужица   
  Androsace lactea L. subsp. 

lactea  
  

  Hottonia palustris L. Ребратица, водена 
јагорчевина 

 

  Lysimachia atropurpurea L. Црвени противак   
  Primula auricula L.  Ушасти јаглац   
  Primula halleri Honckeny   
  Soldanella pindicola 

Hausskn. 
Димонијева пасвица   

RANALES Nympheaceae Nuphar lutea (L.) Sm. subsp. 
lutea 

Жути локвањ   

  Nymphaea alba L.  Бели локвањ  
 Paeoniaceae Paeonia daurica Andrews Мушки божур   
 (божури) Paeonia officinalis L. subsp. 

banatica (Rochel) Soó  
Банатски божур   

  Paeonia officinalis L. subsp. 
officinalis  

  

  Paeonia peregrina Miller  Косовски божур   
  Paeonia tenuifolia L.  Усколисни божур  
 Ranunculaceae Aconitum anthora L. Трајноцветни једић  
 (љутићи) Aconitum toxicum Reichenb. 

subsp. toxicum  
  

  Aconitum variegatum 
(Fischer ex Reichenb.) Gotz 
subsp. nasutum (Fischer ex 
Reichenb.) Gotz 

Једић  

  Adonis vernalis L. Гороцвет Прилог II 
  Anemone apennina L. Апенинска 

бреберина  
 

  Anemone sylvestris L.  Шумска саса, овчје 
руно 

 

  Aquilegia grata F. Maly ex 
Zimmeter  

  

  Aquilegia  pancicii Degen   
  Ceratocephala falcata (L.) 

Pers. subsp. falcata  
  

  Ceratocephala testiculata 
(Crantz) Roth 

  

  Clematis alpina (L.) Miller 
subsp. alpina 

Алпска павит   

  Consolida uechtritziana 
(Huth) Soó 

  

  Eranthis hiemalis (L.) Salisb. Кукурјак, титра  
  Helleborus purpurascens 

Waldst. & Kit. 
  

  Pulsatilla alpina (L.) 
Delarbre subsp. apiifolia 
(Scop.) Nyman 

  

  Pulsatilla montana (Hoppe) 
Reichenb. 

Планинска саса   

  Pulsatilla pratensis (L.) 
Miller  

Ливадска саса   

  Pulsatilla vernalis (L.) Miller   
  Pulsatilla vulgaris Miller 

subsp. grandis (Wenderoth) 
Zamels 

Крупноцветна саса   

  Ranunculus aquatilis L.   
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  Ranunculus cassubicus L. 
subsp. cassubicus  

  

  Ranunculus flabellifolius 
Heuffel ex Reichenb. 

  

  Ranunculus illyricus L.   
  Ranunculus incomparabilis 

Janka 
  

  Ranunculus lateriflorus DC.   
  Ranunculus lingua L.  Језичасти љутић   
  Ranunculus ophioglossifolius 

Vill.  
Змијски љутић   

  Ranunculus paludosus Poiret   
  Ranunculus parviflorus L.   
  Ranunculus rionii Lagger   
  Ranunculus seguieri Vill. 

subsp. montenegrinus 
(Halacsy) Tutin 

  

  Thalictrum alpinum L.   
RHAMNALES Rhamnaceae Rhamnus pumila Turra   
RHOADALES Brassicaceae 

(Crucifera) 
Alyssum corymbosoides 
Form. 

  

 (крсташице) Alyssum linifolium Stephan 
ex Willd. 

  

  Alyssum montanum L. subsp. 
serbicum Novak 

  

  Arabis bryoides Boiss.   
  Arabis nova Vill.   
  Arabis scopoliana Boiss.   
  Armoracia macrocarpa 

(Waldst. & Kit.) Kit. 
  

  Aubrieta gracilis Spruner ex 
Boiss. subsp. scardica 
(Wettst.) Phitos 

  

  Aurinia rupestris (Heynh.) 
Cullen & T. R. Dudley 

  

  Barbarea vulgaris R. Br. 
subsp. lepuznica Nyarady 

  

  Bornmuellera dieckii Degen   
  Cardamine amara L. subsp. 

balcanica Marhold, Ančev & 
Kit Tan 

  

  Cardamine carnosa Waldst. 
& Kit. 

  

  Cardamine glanduligera O. 
Schwarz 

Жлездаста режуха  

  Cardamine trifolia L.   
  Cardamine waldsteinii Dyer Валдштајнова 

режуха 
 

  Chorispora tenella (Pallas) 
DC. 

  

  Crambe tataria Sebeok Дивљи карфиол, 
татарско зеље  

 

  Draba nemorosa L.   
  Draba siliquosa Bieb.   
  Erysimum crepidifolium 

Reichenb. 
  

  Erysimum korabense 
Kummerle & Jáv. 

  

  Erysimum marschallianum 
Andrz. ex Bieb. 
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  Erysimum welcevii Urum.   
  Fibigia clypeata (L.) 

Medicus 
Сиједац   

  Hesperis matronalis L. 
subsp. nivea (Baumg.) Kulcz. 

  

  Hymenolobus procumbens 
(L.) Nutt. ex Schinz & Thell. 
subsp. procumbens  

  

  Lepidium cartilagineum (J. 
Mayer) Thell. 

Слатинска гроница, 
панонска гроница  

 

  Lunaria telekiana Jáv.    
  Schivereckia doerfleri 

(Wettst.) Bornm. 
   

  Sisymbrium polymorphum 
(Murray) Roth 

  

  Erysimum canum (Piller & 
Mitterp.) Polatschek 

  

 Papaveraceae 
(макови) 

Hypecoum 
pseudograndiflorum Petrović 

Пољски кукурик   

ROSALES Crassulaceae Sedum sartorianum Boiss.   
  Sedum stefco Stefanov   
  Sedum tuberiferum Stoj. & 

Stefanov 
  

  Sempervivum kindingeri 
Adamović 

  

  Sempervivum macedonicum 
Praeger 

  

  Umbilicus luteus (Hudson) 
Webb. & Berthel. 

Пупкавица   

 Fabaceae Anthyllis aurea Welden   
 (Leguminosae) 

(лептирњаче) 
Astragalus angustifolius 
Lam. subsp. angustifolius  

  

  Astragalus dasyanthus Pallas Вунасти козинац   
  Astragalus exscapus L. 

subsp. exscapus 
Безстабови козинац   

  Astragalus fialae Degen   
  Astragalus glycyphylloides 

DC. subsp. serbicus 
(Reichenb.) Vasić & Niketić 

  

  Astragalus hypoglottis L. 
subsp. gremlii (Burnat) 
Greuter & Burdet 

  

  Astragalus monspessulanus 
L. subsp. illyricus (Bernh.) 
Chater 

  

  Astragalus sulcatus L.   
  Astragalus varius S. G. 

Gmelin 
  

  Astragalus wilmottianus Stoj.   
  Cytisus absinthioides Janka 

subsp. absinthioides 
  

  Cytisus albus Hacq. subsp. 
albus 

  

  Cytisus purpureus Scop. Пурпурна зановет  
  Cytisus pygmaeus Willd.   
  Coronilla vaginalis Lam.   
  Genista hassertiana (Bald.) 

Bald. ex Buchegger subsp. 
hassertiana 

  

  Genista nissana Petrović Нишка жутиловка  
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  Glycyrrhiza glandulifera 
Waldst. & Kit. 

Слатка трава  

  Laburnum alpinum (Miller) 
Berchtold & J. Presl 

  

  Laburnum anagyroides 
Medicus 

Зановет   

  Lathyrus grandiflorus Sibth. 
& Sm. 

  

  Lathyrus palustris L.   
  Lathyrus  pancicii (Jurišić) 

Adamović 
Панчићев грахор  

  Lathyrus pannonicus (Jacq.) 
Garcke subsp. pannonicus  

  

  Onobrychis pindicola 
Hausskn. 

  

  Oxytropis halleri Bunge ex 
Koch subsp. korabensis 
(Kümmerle & Jáv.) Chrtek 

  

  Podocytisus caramanicus 
Boiss. & Heldr. 

Зајчика  

  Trifolium vesiculosum Savi Мехураста детелина   
  Trifolium wettsteinii Dörfler 

& Hayek 
  

 Rosaceae 
(руже) 

Agrimonia eupatoria Ledeb. 
subsp. grandis (Andrz. ex 
Ascherson & Graebner) 
Bornm. 

  

  Crataegus heldreichii Boiss. Хелдрајхов глог   
  Drymocallis malacophylla 

(Borbás) Kurtto 
  

  Geum bulgaricum Pančić Блаженак  
  Geum rhodopeum Stoj. & 

Stefanov 
  

  Malus florentina (Zuccagni) 
C. K. Schneider  

Фирентинска јабука   

  Potentilla doerfleri Wettst.   
  Potentilla nicicii Adamović   
  Prunus fruticosa Pallas Степска вишња   
 
 

 Prunus laurocerasus L. Зелениче, 
ловорвишња 

 

  Pyrus elaeagrifolia Pallas  Дафинолисна 
крушка 

 

  Pyrus nivalis Jacq.  Касна крушка   
  Rubus ipecensis Rech. fil.   
  Sanguisorba albanica 

Andrasovszky & Jáv. 
  

  Spiraea crenata L. Назубљена суручица   
  Waldsteinia ternata 

(Stephan) Fritsch subsp. 
trifolia (Rochel ex Koch) 
Teppner 

  

 Saxifragaceae Saxifraga androsacea L.   
  Saxifraga carpatica Sternb.   
  Saxifraga granulata L. subsp. 

granulata  
  

  Saxifraga scardica Griseb.   
RUTALES Polygalaceae Polygala doerfleri Hayek   
 Rutaceae Haplophyllum suaveolens 

(DC.) G. Don fil. 
  

  Ruta graveolens L. Рута  
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SALICALES Salicaceae Salix alpina Scop.   
  Salix reticulata L. subsp. 

reticulata 
  

  Salix waldsteiniana Willd.   
SAPINDALES Aceraceae Acer heldreichii Orph. ex 

Boiss. 
Планински јавор   

  Acer hyrcanum Fischer & C. 
A. Meyer subsp. intermedium 
(Pančić) Bornm. 

Меклен, прелазни 
маклен 

 

SARRACENIALES Droseraceae Aldrovanda vesiculosa L. Алдрованда  
  Drosera rotundifolia L. Росуља  
TAXACEAE Taxaceae Taxus baccata L.  Тиса  
THYMELAEALES Thymeleaceae Daphne laureola L. subsp. 

laureola 
Маслиница, 
ловорисни јеремичак 

 

  Daphne malyana Blečić   
TUBIFLORAE Boraginaceae Alkanna nonneiformis 

Griseb. 
  

  Alkanna pulmonaria Griseb.   
  Alkanna scardica Griseb.   
  Alkanna tinctoria (L.) Tausch 

subsp. tinctoria 
Вучји језик, црвена 
стежица 

 

  Anchusa ochroleuca Bieb.   
  Nonea pallens Petrović Жути самак, жута 

срдовица 
 

  Paramoltkia doerfleri 
(Wettst.) Greuter & Burdet 

Дерфлерово ласњиче  

  Rindera umbellata (Waldst & 
Kit.) Bunge 

Шерпет    

  Solenanthus krasniqii (T. 
Wraber) Niketić 

  

  Solenanthus scardicus 
Bornm. 

  

 Callitrichaceae Callitriche palustris L.   
  Callitriche stagnalis Scop.   
 Convolvulaceae Convolvulus betonicifolius 

Miller subsp. betonicifolius  
  

  Convolvulus boissieri Steudel 
subsp. parnassicus (Boiss. & 
Orph.) Kuzmanov 

  

 Gesneriaceae  Ramonda nathaliae Pančić & 
Petrović 

Наталијина 
рамондија  

 

  Ramonda serbica Pančić Српска рамондија  
 Lamiaceae 

(Labiatae) 
(уснатице) 

Ballota hispanica (L.) 
Bentham subsp. macedonica 
(Vandas) Strid & Kit Tan 

  

  Dracocephalum ruyschiana 
L. 

Змајеглавка  

  Micromeria albanica 
(Griseb. ex K. Malý) Šilić 

  

  Nepeta rtanjensis Diklić & 
Milojević  

Ртањска мачија 
метвица 

 

  Phlomis herba-venti L. 
subsp. pungens (Willd.) 
Maire 

  

  Salvia nutans L.  Савијена жалфија  
  Salvia ringens Sibth. & Sm.   
  Salvia viridis L.   
  Sideritis montana L. subsp. 

montana  
  

  Sideritis scardica Griseb.   
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  Stachys milanii Petrović Миланов чистац   
  Stachys serbica Pančić Српски чистац  
  Teucrium arduini L.   
 Lentibulariaceae Pinguicula crystallina Sm. 

subsp. hirtiflora (Ten.) Strid 
Месница дебељача   

  Utricularia intermedia Hayne   
  Utricularia minor L.   
 Polemoniaceae Polemonium caeruleum L.   
 Scrophulariaceae 

(зевалице) 
Digitalis viridiflora Lindley Зеленоцветни 

напрстак  
 

  Linaria simplex (Willd.) DC.   
  Pedicularis brachyodonta 

Schlosser. & Vuk. 
  

  Pedicularis ernesti-mayeri 
Stevanović, Niketić, D. 
Lakušić 

  

  Pedicularis friderici-augusti 
Tommasini 

  

  Pedicularis oederi Vahl   
  Pedicularis palustris L. 

subsp. palustris 
Барски ушљивац  

  Rhinanthus melampyroides 
(Borbás & Degen) Soó 

  

  Tozzia alpina L. subsp. 
carpatica (Wołoszczak) 
Dostál 

Карпатска тоција  

  Verbascum scardicola 
Bornm. 

  

  Veronica bachofenii Heuffel   
  Veronica barrelieri Schott ex 

Roemer & Schultes 
  

  Veronica baumgartenii 
Roemer & Schultes 

  

  Veronica fruticans Jacq.   
  Veronica thessalica Bentham   
  Wulfenia blecicii Lakušić Вулфенија  
 Solanaceae Scopolia carniolica Jacq. Бела буника  
UMBELLIFLORAE Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Angelica palustris (Besser) 
Hoffm. 

  

 (штитоноше) Bupleurum longifolium L. 
subsp. longifolium  

  

  Bupleurum commutatum 
Boiss. & Balansa subsp. 
glaucocarpum (Borbás) 
Hayek 

Прорашаљка  

  Bupleurum ranunculoides L.   
  Cachrys alpina Bieb. Кахрис  
  Cachrys cristata DC.   
  Cachrys ferulacea (L.) 

Calestani 
  

  Carum graecum Boiss. & 
Heldr. subsp. serpentinicum 
Hartvig 

  

  Cicuta virosa L.   
  Eryngium planum L.   
  Eryngium serbicum Pančić   
  Heracleum orphanidis Boiss.   
  Ligusticum albanicum Jáv.   
  Opopanax hispidus (Friv.) 

Griseb. 
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  Peucedanum aequiradium 
Velen. 

  

  Peucedanum minutifolium 
(Janka) Velen. 

  

  Seseli gracile Waldst. & Kit.   
  Seseli hippomarathrum Jacq.  Девесиље   
URTICALES Urticaceae Parietaria lusitanica L. 

subsp. lusitanica  
  

  Urtica kioviensis Rogow.   
VIOLALES Cistaceae Tuberaria guttata (L.) Fourr.   
 Elatinaceae Elatine triandra Schkuhr   
  Elatine hydropiper L. subsp. 

hydropiper 
  

 Tamaricaceae Myricaria ernesti-mayeri 
Lakušić 

  

 Violaceae 
(љубичице) 

Viola dukadjinica W. Becker 
& Košanin 

  

  Viola persicifolia Schreber   
  Viola pumila Chaix   

АLGAE - АЛГЕ 
CHAROPHYTA - ХАРЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

CHARALES Characeae Chara braunii Gmelin Пршљенчица  
  Chara canescens Desv. et 

Lois 
Пршљенчица  

  Chara globularis Thuill. Пршљенчица  
  Chara hispida L. Пршљенчица  
  Chara tenuispina A. Br.  Пршљенчица  
  Chara virgata Kutz. Пршљенчица  
  Nitellopsis obtusa (Desv. in 

Lois.) J. Grov. 
  

 Nitellaceae Nitella capillaris (Kock.) J. 
Grov. et Bull.-Web. 

  

  Nitella gracilis Ag.   
  Nitella monodactila   
  Nitella mucronata A. Br.   
  Nitella opaca Ag.   
  Nitella syncarpa (Thuill.) 

Chev. 
  

  Tolypella intricata (Trenth. 
ex Rhot) Leonh. 

  

  Tolypella prolifera (A. Br.) 
Leonh. 

  

RHODOPHYTA - ЦРВЕНЕ АЛГЕ 
BANGIALES Bangiaceae Bangia artropurpurea 

Lyngb. 
  

BATRACHOSPERMALES Batrachospermaceae Batrachospermum 
cayennense Mont. ex Kutz. 

  

  Batrachospermum confusum 
(Bory) Hassal 

  

  Batrachospermum 
ectocarpum Sirodot 

  

  Batrachospermum turrfosum 
Bory 

  

  Batrachospermum virgato-
decaisneanum Sirodot 

  

 Lemaneaceae Paralemanea annulata 
(Kutz.) Vis & Sheath 
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  Paralemanea catenata 
(Kutz.) Vis & Sheath 

  

HILDENBRANDIALES Hildenbrandiaceae  Hildenbarandia rivularis 
(Liebman) J. Ag. 

  

THOREALES Thoreaceae Thorea hispida (Thore) 
Desvaux 

  

 
Напоменe: 
* - Врста је строго заштићена на територији Војводине, изузев на подручју ловишта Делиблатске пешчаре и 
Вршачких планина, где се штити као заштићена дивља врста 
** - Врста је строго заштићена само на територији Војводине 
*** - Врста је строго заштићена само на подручјима изнад 500 m надморске висине 
**** - Све врсте из рода Sphagnum се штите као строго заштићене дивље врсте 
Прилог I - Врсте присутне у Србији а налазе се на Додатку А Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 407/2009 од 14. маја 2009. 
која допуњује Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 338/97 о заштити врста дивље фауне и флоре са регулисањем њихове 
трговине 
Прилог II - Врсте присутне у Србији а налазе се на Додатку Б Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 407/2009 од 14. маја 2009. 
која допуњује Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 338/97 о заштити врста дивље фауне и флоре са регулисањем њихове 
трговине 
 



 
 

Прилог VIII 
Заштићене дивље врсте на територији Републике Србије 

 
FAUNA - ЖИВОТIЊЕ 
CHORDATA - ХОРДАТА 
MAMMALIA - СИСАРИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ARTIODACTYLA 
(ПАПКАРИ) 

Bovidae  
(шупљорози) 

Rupicapra rupicapra Дивокоза Л 

 Cervidae Capreolus capreolus Срна Л 
 (јелени) Cervus elaphus  Европски јелен, 

јелен обични 
Л 

 Suidae 
(свиње) 

Sus scrofa Дивља свиња Л 

CARNIVORA 
(ЗВЕРИ) 

Canidae 
(пси)  

Canis lupus Вук * 
Прилог I 

  Canis aureus Шакал Л 
  Vulpes vulpes Лисица Л 
 Felidae 

(мачке)  
Felis silvestris Дивља мачка ** 

Прилог I 
 Mustelidae  Martes foina Куна белица Л 
 (куне)  Martes martes Куна златица Л 
  Meles meles  Јазавац Л 
  Mustela putorius Мрки твор  
ERINACEOMORPHA 
(ЈЕЖЕВИ) 

Erinaceidae 
(јежеви)  

Erinaceus roumanicus Јеж   

LAGOMORPHA 
(ЗЕЧЕВИ) 

Leporidae 
(зечеви)  

Lepus europaeus Зец Л 

RODENTIA  Cricetidae Arvicola amphibius Водена волухарица  
(ГЛОДАРИ) (хрчкови) Microtus agrestis  Мочварна ливадска 

волухарица  
 

  Microtus felteni  Македонска 
волухарица  

 

  Microtus guentheri Средоземна 
волухарица  

 

  Microtus levis Епирска волухарица   
 Gliridae 

(пухови)  
Glis glis  Сиви пух Л 

 Muridae Apodemus epimelas  Крашки миш   
 (мишеви) Apodemus uralensis Пољски миш  *** 

Прилог I 
 Sciuridae 

(веверице) 
Sciurus vulgaris  Веверица  Л 

SORICOMORPHA Soricidae Crocidura leucodon Пољска ровчица   
(РОВЧИЦЕ) (ровчице) Crocidura suaveolens  Баштенска ровчица   
  Neomys anomalus Мочварна ровчица   
  Sorex araneus Шумска ровчица   
  Sorex minutus  Мала ровчица   
 Talpidae 

(кртице) 
Talpa europaea  Обична кртица   

AVES - ПТИЦЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ANSERIFORMES Anatidae Anas crecca Крџа Л 
(ГУШЧАРИЦЕ) (патке и гуске) Anas platyrhynchos Глувара Л 



  Anser albifrons  Лисаста гуска Л 
  Anser fabalis  Гуска глоговњача Л 
  Aythya ferina  Риђоглава патка Л 
  Branta canadensis  Канадска гуска  
  Chen caerulescens Снежна гуска  
  Cygnus olor  Лабуд грбац Л 
CHARADRIIFORMES Laridae Larus argentatus  Сребрнасти галеб Л 
(ШЉУКАРИЦЕ) (галебови) Larus cachinnans Сињи галеб Л 
  Larus canus  Сиви галеб Л 
  Larus ridibundus  Обични галеб Л 
 Scolopacidae 

(шљуке) 
Scolopax rusticola Шумска шљука ****, Л 

CICONIIFORMES Ardeidae Ardea cinerea  Сива чапља Л 
(ЧАПЉЕ, РОДЕ И ИБИСИ) (чапље)    
COLUMBIFORMES Columbidae Columba palumbus Голуб гривнаш Л 
(ГОЛУБОВИ) (голубови) Streptopelia decaocto  Гугутка Л 
  Streptopelia turtur Грлица Л 

Прилог I 
FALCONIFORMES 
(ГРАБЉИВИЦЕ) 

Accipitridae 
(орлови и јастребови) 

Accipiter gentilis  Јастреб Л 

GALIIFORMES 
(КОКОШКЕ) 

Phasianidae 
(јаребице, препелице) 

Coturnix coturnix  Препелица Л 

  Perdix perdix  Пољска јаребица Л 
  Phasianus colchicus Фазан Л 
GRUIFORMES Rallidae Fulica atra Лиска Л 
(ЖДРАЛОВИ) (барске коке) Gallinula chloropus  Барска кокица Л 
PASSERIFORMES Corvidae Corvus corax  Гавран Л 
(ПЕВАЧИЦЕ) (вране) Corvus cornix Сива врана  
  Corvus frugilegus  Гачац Л 
  Corvus monedula Чавка Л 
  Garrulus glandarius Сојка Л 
  Pica pica Сврака  
 Passeridae Passer domesticus Врабац покућар Л 
 (врапци) Passer montanus Пољски врабац Л 
 Sturnidae 

(чворци) 
Sturnus vulgaris Чворак Л 

PELECANIFORMES 
(НЕСИТИ) 

Phalacrocoracidae 
(вранци) 

Phalacrocorax carbo Велики вранац Л 

REPTILIA - ГМИЗАВЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

TESTUDINES 
(КОРЊАЧЕ) 

Testudinidae 
(копнене корњаче) 

Testudo hermanni Шумска корњача ***** 
Прилог II 

SQUAMATA 
(ЉУСКАШИ) 

Viperidae 
(љутице) 

Vipera ammodytes Поскок ***** 

AMPHIBIA - ВОДОЗЕМЦИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ANURA 
(БЕЗРЕПИ ВОДОЗЕМЦИ) 

Ranidae 
(праве жабе) 

Pelophylax kl. esculenta Зелена жаба ***** 

  Pelophylax lessonae Мала зелена жаба ***** 
  Pelophylax ridibundus Велика зелена жаба ***** 

PISCES - РИБЕ 
OSTEICHTHYES- КОШЉОРIБЕ 

ACTINOPTERYGII - ЗРАКОПЕРКЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ACIPENSERIFORMES Acipenseridae 
(кечиге) 

Acipenser ruthenus  Кечига Р 
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CYPRINIFORMES Cobitidae 
(вијуни) 

Cobitis taenia Вијун  

 Cyprinidae Abramis brama Деверика Р 
 (шарани) Alburnoides bipunctatus Плиска  
  Aspius aspius Буцов, болен Р 
  Ballerus ballerus Кесега, шпицер  
  Ballerus sapa Црноока деверика  
  Barbus balcanicus Поточна мрена Р 
  Barbus barbus Мрена Р 
  Chondrostoma nasus Скобаљ, подуст Р 
  Cyprinus carpio Шаран Р 
  Gobio obtusirostris Кркуша Р 
  Leuciscus idus Јаз Р 
  Pelecus cultratus  Сабљарка  
  Romanogobio albipinnatus Говедарка Р 
  Romanogobio banaticus Банатска кркуш а Р 
  Romanogobio kessleri 

kessleri 
Кеслерова кркуша Р 

  Romanogobio uranoscopus Танкорепа кркуша Р 
  Rutilus pigus Плотица Р 
  Squalius cephalus Клен Р 
  Vimba vimba Носара Р 
ESOCIFORMES Esocidae 

(штуке) 
Esox lucius Штука Р 

GADIFORMES Gadidae 
(бакаларке) 

Lota lota Манић Р 

PERCIFORMES Blenniidae 
(слингуре) 

Salaria fluviatilis  Слатководна 
слингура 

 

 Percidae Gymnocephalus schraetser Шрац  
 (гргечи) Perca fluviatilis Гргеч Р 
  Sander lucioperca Смуђ Р 
  Sander volgensis Смуђ камењар Р 
SALMONIFORMES Salmonidae Hucho hucho Младица Р 
 (пастрмке) Salmo dentex  Р 
  Salmo trutta Поточна пастрмка Р 
  Thymallus thymallus Липљен Р 
SCORPENIFORMES Cottidae 

(главочи) 
Cottus gobio Пеш  

SILURIFORMES 
 

Siluridae 
(сомови) 

Silurus glanis Сом Р 

ARTHROPODA - ЗГЛАВКАРИ 
ARACHNIDA -ПАУКОЛИКЕ ЖИВОТИЊЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

OPILIONES  Ischyropsalididae Ischyropsalis hellwigi   
(КОСЦИ) Nemastomatidae Mitostoma olgae   
 Phalangiidae Metaplatybunus strigosus   
 Sironidae Siro serbicus   

INSECTA - ИНСЕКТИ 
COLEOPTERA  Cetoniidae Potosia hungarica   
(ТВРДОКРИЛЦИ) Cerambycidae Aegomorphus krüperi    
 (стрижибубе) Agapanthia kirbyi    
  Agapanthia osmanlis    
  Agapanthia schurmanni    
  Anarea similis    
  Brachyta balcanica    
  Cardoria scutellata    
  Cerambyx carinatus   
  Chlorophorus aegyptiacus    
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  Chlorophorus hungaricus    
  Cortodera discolor    
  Cortodera holosericea    
  Cortodera flavimana    
  Cortodera villosa    
  Deroplia genei    
  Evodinus balcanicus   
  Leiopus punctulatus    
  Monochamus saltuarius    
  Neodorcadion pelleti    
  Oberea pandemontana   
  Paracorymbia pallens    
  Pedestredorcadion murrayi    
  Pedestredorcadion 

veluchianum zajecerense 
  

  Prionus (Mesoprionus) 
besikanus 

  

  Saphanus piceus ganglbaueri   
  Stenopterus similatus    
  Vadonia dojranensis    
  Vadonia imitatrix    
  Vadonia moesiaca    
  Xylosteus spinolae rufiventris   
  Xylotrechus antilope   
 Curculionidae Cionus hypsibatus   
 (сурлаши) Otiorhynchus (Pirostovedus) 

bosnicus bosnicus  
  

  Otiorhynchus 
(Podoropelmus) juglandis 

  

  Parascythopus pinicola   
  Sciaphobus (Sciaphobus) 

caesius 
  

  Trachyphloeus 
(Trachyphloeus) bosnicus 

  

  Tropiphorus serbicus   
 Scarabaeidae Scarabaeus (Scarabaeus) 

typhon 
  

  Scarabaeus (Scarabaeus) 
pius 

  

DIPTERA Psychodidae Pericoma (Pericoma) affinis   
(ДВОКРИЛЦИ) Syrphidae Blera fallax   
 (осолике муве) Cheilosia brunnipennis   
  Cheilosia cumanica   
  Cheilosia fraterna   
  Cheilosia grisella   
  Cheilosia hypena   
  Cheilosia kerteszi   
  Cheilosia longula   
  Cheilosia morio   
  Cheilosia personata   
  Cheilosia pubera   
  Cheilosia rufimana   
  Cheilosia vujici   
  Criorhina ranunculi   
  Dasysyrphus lenensis   
  Dasysyrphus pauxillus   
  Eristalis picea   
  Eumerus clavatus   
  Eumerus richteri   
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  Hammerschmidtia ferruginea   
  Lejota ruficornis   
  Mallota cimbiciformis   
  Mallota fuciformis   
  Meligramma cingulata   
  Merodon albifrons   
  Merodon chalybeatus   
  Merodon crymensis   
  Merodon loewi   
  Milesia semiluctifera   
  Myolepta potens   
  Paragus absidatus   
  Parasyrphus nigritarsis   
  Pelecocera tricincta   
  Pipizella bispina   
  Pipizella pennina   
  Pocota personata   
  Psilota innupta   
  Spilomyia manicata   
  Temnostoma meridionale   
  Temnostoma vespiforme   
  Trichopsomyia flavitarsis   
  Tropidia scita   
  Xylota abiens   
  Xylota florum   
EPHEMEROPTERA 
(ЈЕДНОДНЕВКЕ) 

Baetidae Baetis vardarensis   

HEMIPTERA Miridae Adelphophylus balcanicus   
(СТЕНИЦЕ)  Adelphocoris insignis   
  Cremnocephalus alpestris   
HYMENOPTERA  Apidae Bombus confusus   
(ОПНОКРИЛЦИ) Chalcididae Aphasganophora bidens   
  Chalcis myrifex   
  Chalcis sispes   
 Eupelmidae Metapelma nobilis   
 Formicidae Formica (Formica) lugubris   
 (мрави) Formica (Formica) polyctena   
  Formica (Formica) pratensis   
  Liometopum microcephalum   
NEUROPTERA 
(МРЕЖОКРИЛЦИ) 

Myrmeleontidae 
(мрављи лавови) 

Distoleon tetragrammicus   

 Mantispidae Mantispa styriaca   
ODONATA Aeshnidae Ophiogomphus cecilia   
(ВИЛИНИ КОЊИЦИ) Cordulegasteridae Cordulegaster heros    
 Corduliidae Epitheca bimaculata   
 Gomphidae Gomphus flavipes   
 Libellulidae Leucorrhinia caudalis   
  Leucorrhinia pectoralis    
  Leucorrhinia dubia    
ORTHOPTERA Acrididae Locusta migratoria   
(ПРАВОКРИЛЦИ) (скакавци) Miramella albanica    
  Odontopodisma albanica    
  Oropodisma macedonica    
  Paracinema tricolor 

bisignata  
  

  Podismopsis relicta    
  Stenobothrus graecus    
  Stenobothrus posthumus    
 Bradyporidae Bradyporus dasypus   
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(зрикавци) 
 Gryllidae Modicogryllus mladeni   
 (попци) Modicogryllus truncatus    
 Phaneropteridae Ancistrura nigrovitata    
 (зрикавци) Isophya obtusa   
  Poecilimon affinis serbicus   
  Poecilimon ampliatus    
  Poecilimon ebneri    
  Poecilimon poecilus   
 Pyrgomorphidae 

(скакавци) 
Pyrgomorphella serbica   

 Rhaphidophoridae 
(пећински зрикавци) 

Troglophilus lazaropolensis   

 Tettigonidae 
(зрикавци) 

Metrioptera (Metrioptera) 
arnoldi  

  

  Metriopterta (Metrioptera) 
domogledi  

  

  Metrioptera (Metrioptera) 
oblongicollis 

  

  Pholidoptera aptera karnyi    
  Platycleis (Modestana) 

ebneri  
  

  Psorodonotus fieberi fieberi    
  Psorodonotus fieberi illyricus   
  Psorodonotus fieberi 

macedonicus  
  

  Saga campbelli campbelli  Грабљива кобилица  
  Zeuneriana amplipennis    
PLECOPTERA Nemouridae Amphinemura sulcicollis    
 Perlodidae Perlodes microcephalus    
 Taeniopterygidae Brachyptera seticornis    
TRICHOPTERA Goeridae Silo nigricornis    
 Hydropsychidae Hydropsyche fulvipes    
 Limnephilidae Micropterna testacea    
  Potamophylax cingulatus    
 Philopotamidae Wormaldia subnigra    

MOLLUSCA - МЕКУШЦИ 
GASTROPODA - ПУЖЕВИ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

PULMONATA Helicidae Helix aspersa Баштенски пуж ***** 
  Helix lucorum Шумски, сиви пуж ***** 
  Helix pomatia Виноградарски пуж ***** 

ANNELIDAE - ПРСТЕНАСТЕ ГЛИСТЕ 
HIRUDINEA - ПИЈАВИЦЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae Hirudo medicinalis Медицинска 
пијавица 

***** 
Прилог II 

OLIGOCHAETA 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

OPISTHOPORA Lumbricidae Dendrobaena rhodopensis   
FUNGI - ГЉИВЕ 

РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 
Научни назив 

ВРСТА 
Српски назив 

НАПОМЕНА 

AGARICALES 
 

Amanitaceae Amanita caesarea (Scop.) 
Pers. 

Цезарка, кнегиња, 
благва 

 

 Hygrophoraceae Hygrophorus russula Црвена пужевица  
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(Schaeff.) Kauffman 
 Marasmiaceae Marasmius oreades (Bolton) 

Fr. 
Вилин клинчић ***** 

BOLETALES Boletaceae Boletus aereus Bull. Црни вргањ ***** 
  Boletus edulis Bull. Вргањ, прави вргањ, 

јесењи вргањ 
***** 

  Boletus pinophilus Pilát & 
Dermek 

Боров вргањ ***** 

  Boletus reticulatus Schaeff. Распуцани вргањ ***** 
CANTHARELLALES  Cantharellaceae Cantharellus amethysteus 

(Quél.) Sacc. 
Аметистна лисичица  

  Cantharellus cibarius Fr. Лисичарка ***** 
  Cantharellus cinereus (Pers.) 

Fr. 
Сива лисичица  

  Cantharellus friesii Welw. & 
Curr. 

Ситна лисичица  

  Craterellus cornucopioides 
(L.) Pers. 

Мрка труба ***** 

 Hydnaceae Hydnum repandum L. Жута јежевица  
PEZIZALES Morchellaceae Morchella elata Fr. Високи смрчак  
  Morchella esculenta (L.) 

Pers. 
Округли смрчак  

  Morchella vulgaris Pers. Купасти смрчак  
 Tuberaceae Tuber aestivum Vittad. Летњи тартуф ***** 
  Tuber macrosporum Vittad. Јесењи црни тартуф ***** 
  Tuber magnatum Pico Бели тартуф ***** 
RUSSULALES Russulaceae Lactarius deliciosus (L.) 

Gray  
Рујница ***** 

  Lactarius deterrimus Gröger Смрекина рујница ***** 
  Lactarius salmonicolor R. 

Heim & Leclair 
Јелина млечница ***** 

  Lactarius sanguifluus 
(Paulet) Fr. 

Полукрвна млечница ***** 

  Lactarius semisanguifluus R. 
Heim & Leclair 

Винска млечница ***** 

  Russula cyanoxantha 
(Schaeff.) Fr. 

Зека, зелено-
љубичаста голубица 

 

  Russula virescens (Schaeff.) 
Fr. 

Голубача  

LICHENES - ЛИШАЈЕВИ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

LECANORALES Parmeliaceae Cetraria islandica (L.) Ach. исландски лишај ***** 
  Evernia prunastri (L.) Ach. храстов лишај ***** 
  Pseudevernia furfuracea (L.) 

Zopf 
лажни храстов лишај  

  Usnea spp.  шумска брада ****** 
FLORA - БИЉКЕ 

BRYOPHYTA - МАХОВИНЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

HYPNALES Amblystegiaceae Amblystegium saxatile 
Schimp. 

  

 Hypnaceae Callicladium haldanianum 
(Grev.) H. A. Crum 

  

JUNGERMANNIALES Calypogeiaceae Calypogeia fissa (L.) Raddi   
  Calypogeia integristipula 

Steph. 
  

  Calypogeia muelleriana   

 7



(Schiffn.) Müll. Frib. 
  Calypogeia suecica (Arnell 

& J. Perss.) Müll. Frib. 
  

 Frullaniaceae Frullania fragilifolia (Taylor) 
Gottsche, Lindenb. & Nees 

  

 Lepidoziaceae Bazzania tricreanta 
(Wahlenb.) Lindb 

  

  Bazzania trilobata (L.) Gray   
POTTIALES Pottiaceae Phascum piptocarpum 

Durieu & Montagne 
  

PTERIDOPHYTA - ПАПРАТЊАЧЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

EQUISETALES Equisetaceae 
(раставићи) 

Equisetum arvense L.  Раставић, барска 
метлица, вошће 

***** 

FILICALES Adianthaceae Cryptogramma crispa (L.) R. 
Br. ex Hooker 

   

  Blechnaceae Blechnum spicant (L.) Roth Ребрача  
  Dryopteridaceae Dryopteris carthusiana 

(Vill.) H. P. Fuchs 
   

   Dryopteris pallida (Bory) C. 
Chr. ex Maire & Petitmengin 
subsp. pallida  

   

  Woodsiaceae Athyrium filix-femina (L.) 
Roth subsp. filix-femina 

Женска папрат, 
папратка, навала 

***** 

LYCOPODIALES Lycopodiaceae 
(пречице) 

Huperzia selago (L.) Bernh. 
ex Schrank & C. F. P. Mart. 
subsp. selago 

Ситна пречица, 
игличаста пречица 

 

OPHIOGLOSSALES Ophioglossaceae Ophioglossum vulgatum L. 
subsp. vulgatum  

    

SELAGINELLALES Selaginellaceae Selaginella selaginoides (L.) 
Beauv. ex Schrank & C. F. P. 
Mart. 

   

SPERMATOPHYTA - СЕМЕЊАЧЕ 
РЕД ПОРОДИЦА ВРСТА 

Научни назив 
ВРСТА 

Српски назив 
НАПОМЕНА 

ARISTOLOCHIALES Aristolochiaceae Asarum europaeum L.  Копитњак, коњско 
копито, копитник 

***** 

CAMPANULALES Asteraceae 
(Compositae) 
(главочике) 

Achillea ageratifolia (Sm.) 
Benth. & Hooker fil. subsp. 
serbica (Nyman) Heimerl 

   

  Achillea aspleniifolia Vent.    
  Achillea clypeolata Sibth. & 

Sm.  
Жута хајдучица, 
жута месечина 

 

  Achillea fraasii Schultz-Bip.    
  Achillea grandifolia Friv.     
  Achillea holosericea Sibth. & 

Sm. 
   

  Achillea millefolium L. 
subsp. millefolium 

Хајдучица, столист, 
спориш 

***** 

  Arctium lappa L. subsp. 
lappa 

Чичак, чичак зелени ***** 

  Artemisia campestris L. 
subsp. lednicensis (Rchb. in 
Spreng.) Jáv. 

  

  Artemisia umbelliformis 
Lam. subsp. eriantha (Ten.) 
Vallès-Xirau & Oliva Brañas 

   

  Artemisia pontica L.     
   Artemisia santonicum L.    
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subsp. santonicum  
  Aster alpinus L. subsp. 

alpinus  
   

  Carduus candicans W. & K. 
subsp. candicans 

  

  Carduus carduelis (L.) Gren.    
  Carduus hamulosus Ehrh. 

subsp. hamulosus 
  

  Carlina acaulis L. subsp. 
acaulis 

Вилино сито, 
краљевац, белотрн 

***** 

  Carlina acaulis L. subsp. 
caulescens (Lam.) Schubl. & 
G. Martens 

   

  Centaurea reichenbachii DC.    
  Centaurea chrysolepis Vis.    
  Centaurea cuneifolia Sibth. 

& Sm. subsp. pallida (Friv.) 
Hayek 

   

  Centaurea ipecensis Rech. 
fil. 

   

  Centaurea jacea L. subsp. 
banatica Hayek 

   

  Centaurea kosaninii Hayek     
  Centaurea macroptilon 

Borbás 
   

   Centaurea nigrescens Willd. 
subsp. nigrescens  

   

  Centaurea phrygia L. subsp. 
bosniaca (Murb.) Hayek 

    

  Centaurea triniifolia Heuffel     
  Cirsium oleraceum (L.) Scop.    
  Crepis alpestris (Jacq.) 

Tausch 
   

  Crepis mollis (Jacq.) 
Ascherson subsp. mollis  

   

  Cyanus tuberosus (Vis.) 
Soják 

   

  Cyanus velenovskyi 
(Adamović) Wagenitz & 
Greuter 

   

  Echinops bannaticus 
Schrader 

  

  Echinops microcephalus 
Sibth. & Sm. 

    

  Echinops ritro L. subsp. 
ruthenicus (Bieb.) Nyman 

  

  Erigeron uniflorus L. subsp. 
uniflorus  

   

  Galatella albanica Degen    
  Galatella cana (Waldst. & 

Kit.) Nees 
   

  Galatella linosyris (L.) 
Reichenb. fil. subsp. linosyris 

    

  Galatella sedifolia (L.) 
Greuter subsp. sedifolia 

  

  Gnaphalium pichleri Murb.    
  Inula helenium L. subsp. 

helenium 
Оман, девесиље ***** 

  Jacobaea abrotanifolia (L.) 
Moench subsp. carpathica 

   

 9



(Herbich) B. Nord. & Greuter 
  Jacobaea subalpina (W. D. J. 

Koch) Pelser & Veldkamp 
   

  Jurinea mollis (L.) Reichenb. 
subsp. subhastata Pančić 

   

  Lactuca pancicii (Vis.) N. 
Kilian & Greuter  

   

  Petasites hybridus (L.) P. 
Gaertner, B. Meyer & 
Scherb. subsp. hybridus 

Лопух, репух, 
репушина 

***** 

  Reichardia dichotoma (DC.) 
Freyn 

Крупнолисна 
рајхардија 

  

  Scorzonera doriae Degen & 
Bald. 

   

  Scorzonera parviflora Jacq.     
  Scorzoneroides cichoriacea 

(Ten.) Greuter 
    

  Scorzoneroides montana 
(Lam.) Holub subsp. 
breviscapa (DC.) Greuter 

   

  Scorzoneroides rilaensis 
(Hayek) Holub 

   

  Senecio doria L.     
  Solidago virgaurea L. subsp. 

virgaurea 
Златица, поганска 
трава 

***** 

  Sonchus palustris L.    
  Taraxacum bessarabicum 

(Hornem.) Hand.-Mazz. 
   

  Taraxacum janchenii 
Kirschner & Štěpánek 

   

  Taraxacum serotinum 
(Waldst. & Kit.) Fisch. 

    

  Tephroseris integrifolia (L.) 
Holub subsp. aucheri (DC.) 
B. Nord. 

   

  Tephroseris integrifolia (L.) 
Holub subsp. aurantiaca 
(Willd.) B. Nord. 

   

  Tephroseris papposa 
(Reichenb.) Schur subsp. 
wagneri (Degen) B. Nord. 

   

  Tragopogon pterodes Pančić 
ex Petrović 

    

  Tragopogon tommasinii 
Schultz-Bip. 

   

  Tripolium pannonicum 
(Jacq.) Dobrocz. subsp. 
pannonicum  

   

  Tussilago farfara L.  Подбел, коњско 
копито, белушина 

***** 

 Campanulaceae 
(звончићи) 

Asyneuma anthericoides 
(Janka) Bornm. 

   

  Campanula alpina Jacq. 
subsp. orbelica (Pančić) 
Urum. 

   

  Campanula crassipes Heuffel    
  Campanula latifolia L.    
  Campanula lingulata Waldst. 

& Kit. 
   

  Campanula patula L. subsp.    
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epigaea (Janka) Hayek 
  Campanula phrygia Jaub. & 

Spach 
    

  Campanula scheuchzeri Vill. 
subsp. scheuchzeri  

   

  Campanula sibirica L. subsp. 
divergentiformis (Jáv.) 
Domin 

   

  Campanula versicolor 
Andrews 

   

  Edraianthus graminifolius 
(L.) DC. subsp. graminifolius 

   

  Edraianthus jugoslavicus 
Lakušić 

   

  Phyteuma confusum A. 
Kerner 

   

  Phyteuma pseudorbiculare 
Pant. 

   

CELASTRALES Staphyleaceae Staphylea pinnata L.  Клокочика   
CENTROSPERMAE Caryophyllaceae 

(каранфили) 
Atocion lerchenfeldianum 
(Baumg.) M. Popp 

   

  Atocion rupestre (L.) B. 
Oxelman 

    

  Dianthus gracilis Sibth. & 
Sm. subsp. armerioides 
(Griseb.) Tutin 

   

  Dianthus microlepis Boiss. 
subsp. microlepis  

   

  Dianthus pelviformis Heuffel    
  Dianthus pinifolius Sibth. & 

Sm. subsp. pinifolius  
    

  Dianthus sylvestris Wulfen 
subsp. bertisceus Rech. fil. 

    

  Gypsophila paniculata L. Шлајер, бела 
сапуњача, шушуљак 

 

  Gypsophila spergulifolia 
Griseb. 

   

  Heliosperma macranthum 
Pančić 

   

  Herniaria glabra L. subsp. 
glabra 

Сипаница, 
језерозлатка, 
килавица 

***** 

  Herniaria hirsuta L.  Длакава сипаница ***** 
  Herniaria incana Lam. 

subsp. incana 
Сива сипаница ***** 

  Moehringia bavarica (L.) 
Gren. 

    

  Moehringia pendula (Waldst. 
& Kit.) Fenzl 

   

  Silene bupleuroides L.   
  Silene frivaldszkyana Hampe    
  Silene multicaulis Guss. 

subsp. multicaulis  
   

  Silene skorpilii Velen.    
  Silene viridiflora L.    
  Silene viscosa (L.) Pers  Лепљиви пуцавац   
  Spergularia media (L.) C. 

Presl subsp. media  
   

  Spergularia salina J. Presl & 
C. Presl 
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 Chenopodiaceae 
(лободе) 

Bassia laniflora (S. G. 
Gmelin) A. J. Scott 

   

  Bassia prostrata (L.) A. J. 
Scott 

  

  Beta trigyna Waldst. & Kit.   
  Ceratoides latens (J. F. 

Gmelin) Reveal and 
Holmgren 

  

  Suaeda prostrata Pallas   
CONIFERALES Cupressaceae Juniperus communis L. 

subsp. communis 
Клека, вења, 
клекиња 

***** 

  Juniperus communis L. 
subsp. alpina (Suter) Čelak. 

Ниска клека, 
клечица, клек 

***** 

CYPERALES Cyperaceae 
(оштрице) 

Eleocharis acicularis (L.) 
Roemer & Schultes 

   

  Carex acuta L.   
  Carex arenaria L.   
  Carex brevicollis DC.     
  Carex davalliana Sm.    
  Carex depauperata Curtis ex 

With. 
   

  Carex serotina Mérat subsp. 
serotina 

  

  Carex stenophylla Wahlenb.    
  Cyperus glomeratus L.    
DIPSACALES Caprifoliaceae Sambucus nigra L. subsp. 

nigra 
Зова, базга, овзовина ***** 

 Dipsacaceae Knautia ambigua Boiss. & 
Orph. 

   

  Knautia longifolia (Waldst. 
& Kit.) Koch 

   

  Knautia macedonica Griseb.    
  Knautia midzorensis Form.    
  Pterocephalus plumosus (L.) 

Coulter 
   

  Scabiosa cinerea Lapeyr. ex 
Lam. 

   

  Scabiosa columbaria L. 
subsp. banatica (Waldst. & 
Kit.) Diklić 

   

  Scabiosa crenata Cyr. subsp. 
crenata  

   

  Scabiosa fumarioides Vis. & 
Pančić 

   

  Scabiosa graminifolia L. 
subsp. graminifolia  

   

  Scabiosa ochroleuca L. 
subsp. balcanica (Velen.) 
Stoj. & Stefanov 

   

  Scabiosa rotata Bieb.    
  Scabiosa silenifolia Waldst. 

& Kit. 
   

  Succisa pratensis Moench Пискавац  
 Valerianaceae Valeriana bertiscea Pančić    
  Valeriana pancicii Halácsy & 

Bald. 
   

  Valeriana sambucifolia 
Mikan ex Pohl 

   

  Valeriana tuberosa L.    
ERICALES Empetraceae Empetrum hermaphroditum    

 12



Lange ex Hagerup 
 Ericaceae  Arctostaphylos uva- ursi (L.) 

Sprengel 
Медвеђе грожђе, 
медвеђе уво 

 

   Vaccinium myrtillus L.  Боровница, 
боровица, бросница 

***** 

FAGALES Betulaceae  Betula pendula Roth  Бреза, бриза, брез ***** 
 Corylaceae Corylus avellana L.  Леска, лешник, лиска ***** 
   Corylus colurna L.  Мечја леска, 

диволеска  
 

 Fagaceae Castanea sativa Miller    
  Quercus robur L. subsp. 

pedunculiflora (K. Koch) 
Menitsky 

Степски лужњак   

GENTIANALES Gentianaceae Centaurium erythraea Rafin. 
subsp. erythraea 

Кичица, китица, 
трава од грознице 

***** 

  Gentiana asclepiadea L. 
subsp. asclepiadea 

Свећица, сириштара,  ***** 

  Gentiana cruciata L. subsp. 
cruciata 

Прострел, крстаста 
линцура, прострео 

***** 

  Gentiana lutea L. subsp. 
symphyandra (Murb.) Hayek 

Балканска линцура   

  Gentiana pneumonanthe L. 
subsp. pneumonanthe 

Мала свећица  

  Gentiana punctata L.    
  Gentianella albanica (Jáv.) J. 

Holub 
    

  Gentianella ciliata (L.) 
Borkh. subsp. ciliata  

   

 Rubiaceae Asperula purpurea (L.) 
Ehrend. subsp. apiculata 
(Sibth. & Sm.) Ehrend. 

   

  Asperula scutellaris Vis.    
  Crucianella graeca Boiss.    
  Galium boreale L. subsp. 

boreale  
   

  Galium divaricatum Pourret 
ex Lam. 

   

  Galium firmum Tausch    
  Galium flavescens Borbás    
  Galium laconicum Boiss. & 

Heldr. 
   

  Galium mirum Rech. fil.    
  Galium odoratum (L.) Scop.  Лазаркиња, 

броћаница,  
***** 

  Galium pseudaristatum Schur    
  Galium rubioides L. subsp. 

rubioides 
  

  Galium verticillatum Danth.    
  Galium verum L. subsp. 

verum 
Ивањско цвеће, 
Иванова трава, 
живбожа 

***** 

  Galium volhynicum Pobed.    
GERANIALES Euphorbiaceae 

(млечике) 
Euphorbia carniolica Jacq.    

  Euphorbia lingulata Heuffel    
  Euphorbia pancicii G. Beck    
  Euphorbia serpentini Novak    
  Euphorbia subhastata Vis. & 

Pančić 
   

 Geraniaceae Erodium hoefftianum C. A.    

 13



Meyer subsp. hoefftianum  
  Geranium caeruleatum Schur    
  Geranium macrorrhizum L.    
  Geranium nodosum L.    
  Geranium robertianum L. 

subsp. robertianum 
Жива трава, 
пастирска иглица, 
иглица 

***** 

  Geranium subcaulescens 
L'Hér. ex DC. 

   

  Geranium versicolor L.    
 Linaceae Linum corymbulosum 

Reichenb. 
   

  Linum extraaxillare Kit.    
   Linum trigynum L. Француски лан  
  Linum nervosum Waldst. & 

Kit. subsp. nervosum  
   

  Linum tauricum Willd. subsp. 
serbicum (Podp.) Petrova 

    

GRAMINALES Poaceae 
(траве) 

Agropyron cristatum (L.) 
Gaertner subsp. pectinatum 
(Bieb.) Tzvelev 

  

  Beckmannia eruciformis (L.) 
Host subsp. eruciformis 

  

  Crypsis aculeata (L.) Aiton   
  Crypsis schoenoides (L.) 

Lam. 
  

  Micropyrum tenellum (L.) 
Link 

    

  Pholiurus pannonicus (Host) 
Trin. 

  

  Secale sylvestre Host   
  Sesleria serbica (Adamović) 

Ujhelyi 
   

  Sesleria tenerrima (Fritsch) 
Hayek 

   

  Stipa novakii Martinovský    
  Trisetum sibiricum Rupr. 

subsp. sibiricum  
   

GUTTIFERALES Hypericaceae  Hypericum androsaemum L. Крвавац  
 (Guttiferae) Hypericum barbatum Jacq. Трепљасти 

кантарион, 
пљускавица 
трепљаста 

***** 

  Hypericum elegans Stephan 
ex Willd. 

   

  Hypericum maculatum 
Crantz 

Планински 
кантарион 

***** 

  Hypericum perforatum L.  Кантарион, 
богородичина трава, 
крвавац  

***** 

  Hypericum rochelii Griseb. & 
Schenk 

   

  Hypericum rumelicum Boiss. 
subsp. rumelicum 

Румелијски 
кантарион, 
издашљивица 

***** 

HELOBIAE Hydrocharitaceae  Stratiotes aloides L.  Тестерица   
 Zannichelliaceae Zannichellia palustris L.     
LILIIFLORAE Amaryllidaceae Galanthus elwesii Hooker fil. 

subsp. elwesii  
  Прилог II 

  Galanthus nivalis L. subsp. Висибаба Прилог II 
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nivalis  
  Leucojum aestivum L. subsp. 

aestivum  
   

  Leucojum vernum L.    
  Narcissus radiiflorus Salisb. Нарцис, суноврат  
  Sternbergia colchiciflora 

Waldst. & Kit. 
Бабалушка  Прилог II 

 Iridaceae 
(ириси) 

Crocus alexandri Ničić ex 
Velen. 

   

  Crocus kosaninii Pulević    
  Crocus scardicus Košanin    
  Crocus weldenii Hoppe & 

Fürnrohr 
   

  Iris pseudoacorus L. Барска перуница, 
жута перуника, 
дивља перуника 

***** 

  Iris pumila L. subsp. pumila Патуљаста перуника  
 Liliaceaae 

(љиљани) 
Allium angulosum L  .   

  Allium flavescens Besser   
  Allium atropurpureum 

Waldst. & Kit. 
Пурпурноцрни лук   

  Allium melanantherum 
Pančić 

    

  Allium lusitanicum Lam.     
  Allium ursinum L. subsp. 

ucrainicum Kleopow & 
Oxner 

Сремуш, медвеђи 
лук, цремош 

***** 

  Allium victorialis L.    
  Asphodeline liburnica 

(Scop.) Reichenb. 
    

  Colchicum autumnale L. Јесењи мразовац  
  Colchicum hungaricum Janka    
  Fritillaria montana Hoppe Дегенова кошутица, 

Дегенова коцкавица  
  

  Fritillaria meleagris L. 
subsp. meleagris  

Кошутица    

  Gagea bohemica (Zauschner) 
Schultes & Schultes fil. 
subsp. bohemica  

   

  Gagea pusilla (F. W. 
Schmidt) Schultes & Schultes 
fil. subsp. pusilla 

  

  Lilium carniolicum Bernh. ex 
Koch subsp. albanicum 
(Griseb.) Hayek 

   

   Lilium martagon L. Шумски љиљан   
  Maianthemum bifolium (L.) 

F. W. Schmidt 
   

  Narthecium scardicum 
Košanin 

    

  Ornithogalum boucheanum 
Ascherson 

  

  Ornithogalum montanum 
Cyr. 

  

  Ornithogalum sibthorpii W. 
Greuter 

  

  Ruscus aculeatus L. Веприна, кострика, 
шимширика 

***** 

  Ruscus hypoglossum L. Језичаста кострика, ***** 
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веприна, непричац 
  Streptopus amplexifolius (L.) 

DC. subsp. amplexifolius  
    

  Veratrum nigrum L.  Црна чемерика, 
kинавка 

***** 

MALVALES Malvaceae 
(слезови) 

Althaea officinalis L.  Бели слез, питоми 
слез, слезовина 

***** 

 Tiliaceae Tilia cordata Miller subsp. 
cordata 

Ситнолисна липа, 
зимска липа, 
липолист 

***** 

  Tilia rubra DC. subsp. rubra  Кавкаска липа  
  Tilia tomentosa Moench  Бела липа, сребрна 

липа, сребрнаста 
липа 

***** 

MICROSPERMAE Orchidaceae 
(орхидеје) 

Anacamptis pyramidalis (L.) 
L.C.M. Richard 

 Прилог II 

  Cephalanthera damasonium 
(Miller) Druce 

  Прилог II 

  Cephalanthera longifolia (L.) 
Fritsch 

Заврата бела Прилог II 

  Cephalanthera rubra (L.) L. 
C. M. Richard 

Заврата црвена Прилог II 

  Dactylorhiza latifolia (L.) 
Soó 

  Прилог II 

  Dactylorhiza romana 
(Sebast. & Mauri) Soó 

  Прилог II 

  Dactylorhiza x serbica 
(Fleischm.) Soó 

  Прилог II 

  Epipactis helleborine (L.) 
Crantz subsp. helleborine  

Калужђарка Прилог II 

  Gymnadenia conopsea (L.) 
R. Br. subsp. conopsea  

Врањак Прилог II 

  Gymnadenia odoratissima 
(L.) L. C. M. Richard subsp. 
odoratissima 

Миришљави врањак Прилог II 

  Limodorum abortivum (L.) 
Schwarz  

  Прилог II 

  Listera ovata (L.) R. Br. Чопотац, дволист, 
милогледче 

Прилог II 

  Neottia nidus-avis (L.) L. C. 
M. Richard 

Гнездовица, самоједа Прилог II 

  Orchis morio L. Салеп Прилог II 
  Orchis purpurea Hudson Каћунак пурпурни  Прилог II 
  Orchis simia Lam.  Каћунак мали  Прилог II 
  Orchis tridentata Scop. Каћунак мали Прилог II 
  Platanthera bifolia (L.) L. C. 

M. Richard subsp. bifolia  
Вимењак Прилог II 

MYRTALES Lythraceae Lythrum tribracteatum 
Salzm. & Sprengel 

  

  Peplis portula L.   
 Onagraceae Epilobium anagallidifolium 

Lam. 
    

  Epilobium gemmascens C. A. 
Meyer 

    

  Epilobium hirsutum L.  Длакави ноћурак, 
руњави ноћурак 

***** 

  Epilobium montanum L. Свиловина ***** 
  Epilobium parviflorum 

Schreber 
Врбовка, ноћура ***** 

 Trapaceae  Trapa natans L. Водени орашак   
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PLANTAGINALES Plantaginaceae Plantago gentianoides Sibth. 
& Sm. 

    

  Plantago reniformis G. Beck     
  Plantago tenuiflora Waldst. 

& Kit. 
    

PLUMBAGINALES Plumbaginaceae  Limonium gmelinii (Willd.) 
O. Kuntze subsp. gmelinii 

  

POLYGONALES Polygonaceae Rumex balcanicus Rech. fil.    
  Rumex thyrsiflorus Fingerh. 

subsp. thyrsiflorus  
   

  Bistorta officinalis Delarbre 
subsp. officinalis 

Желудњак ***** 

PRIMULALES Primulaceae Androsace maxima L. subsp. 
maxima 

Мужица    

  Cyclamen hederifolium 
subsp. hederifolium Aiton 

Вилина косица Прилог II 

  Cyclamen purpurascens 
subsp. purpurascens Miller 

Циклама Прилог II 

  Primula elatior (L.) Hill  Јаглика, јаглац, 
јагорчевина 

***** 

  Primula minima L.    
  Primula veris L.  Јагорчика, крстаста, 

јаглика 
***** 

  Primula acaulis (L.) Hill 
subsp. acaulis 

Јагорчевина, 
јагорчина, јаглич 

***** 

  Soldanella chysosticta Kress   
RANALES Ranunculaceae 

(љутићи) 
Aconitum burnatii Gayer 
subsp. pentheri (Hayek) Jalas 

  

  Aconitum lycoctonum L. 
subsp. vulparia (Reichenb.) 
Nyman 

Вучји корен, отровни 
жутац, црвљивача 

 

  Aconitum toxicum Reichenb. 
subsp. bosniacum (G. Beck) 
Niketić 

  

  Anemone narcissifolia L. 
subsp. narcissifolia  

   

  Aquilegia blecicii Podobnik    
  Helleborus serbicus 

Adamović 
   

  Hepatica nobilis Schreber  Крстати копривњак ***** 
  Pulsatilla pratensis (L.) 

Miller subsp. hungarica Soó 
Ливадска саса    

  Ranunculus concinnatus 
Schott 

    

  Ranunculus flammula L. 
subsp. flammula  

   

  Ranunculus fontanus C. Presl     
  Ranunculus neapolitanus 

Ten. 
   

  Ranunculus rumelicus 
Griseb. 

    

  Ranunculus serbicus Vis.     
  Trollius europaeus L. subsp. 

transsilvanicus (Schur) 
Domin 

   

RHAMNALES Rhamnaceae Frangula dodonei Ard. 
subsp. dodonei 

Крушина, 
пасјаковина, 
кркавина 

***** 

  Frangula rupestris (Scop.) 
Schur 
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  Rhamnus orbiculata Bornm.     
RHOEDALES Brassicaceae 

(Cruciferae) 
Alyssum markgrafii O. E. 
Schulz ex Markgraf 

   

 (крсташице) Alyssum wierzbickii Heuffel    
  Brassica elongata Ehrh. 

subsp. elongata  
   

  Cardamine pancicii Hayek    
  Cardamine parviflora L.    
  Draba korabensis 

Kummerle&Degen ex Jáv. 
   

  Erysimum cheiranthoides L. 
subsp. cheiranthoides  

   

  Euclidium syriacum (L.) 
R.Br. 

   

  Hesperis dinarica G. Beck     
  Hesperis sylvestris Crantz    
  Kernera saxatilis (L.) Sweet 

subsp. saxatilis  
    

  Malcolmia orsiniana (Ten.) 
Ten. subsp. serbica (Pančić) 
Greuter & Burdet 

   

  Thlaspi bellidifolium Griseb.    
ROSALES Crassulaceae Rhodiola rosea L. subsp. 

rosea  
   

  Sedum grisebachii Boiss. & 
Heldr. 

   

  Sedum magellense Ten. 
subsp. olympicum (Boiss.) 
Greuter & Burdet 

   

  Sedum caespitosum (Cav.) 
DC. 

  

  Sedum villosum L.    
  Sempervivum kosaninii 

Praeger 
    

  Sempervivum zeleborii 
Schott. 

   

 Fabaceae 
(Leguminosae) 

Anthyllis vulneraria L.  Рањеница ***** 

 (лептирњаче) 
 

Anthyllis vulneraria L. subsp. 
alpestris (Hegetschw.) 
Ascherson & Graebner 

   

  Astragalus asper Jacq.     
  Astragalus austriacus (L.) 

Lam. 
  

  Astragalus contortuplicatus 
L. 

   

  Coronilla coronata L.     
  Cytisus jankae Velen.    
  Cytisus hirsutus L. subsp. 

polytrichus (Bieb.) Hayek 
   

  Cytisus ratisbonensis 
Schaeffer 

    

  Genista subcapitata Pančić    
  Glycirrhiza glabra L. Слатки корен, 

коњеда, слацић 
 

  Lathyrus binatus Pančić    
  Lathyrus inconspicuus L.    
  Lathyrus pallescens (Bieb.) 

C. Koch 
   

  Melilotus neapolitanus Ten.    
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  Melilotus officinalis (L.) 
Pallas  

Кокотац, ждраљика ***** 

  Onobrychis arenaria (Kit.) 
DC. subsp. lasiostachya 
(Boiss.) Hayek 

   

  Onobrychis oxyodonta Boiss.    
  Ononis spinosa L. subsp. 

spinosa 
Зечји трн, гладиш, 
вучји трн 

***** 

  Oxythropis pilosa (L.) DC.  Маљави козинац   
  Securigera elegans (Pančić) 

Lassen 
   

  Trifolium cherleri L.    
  Trifolium heldreichianum 

Hausskn. 
   

  Trifolium michelianum Savi    
  Trifolium ornithopodioides L.    
  Trifolium phleoides Pourret 

ex Willd. subsp. phleoides  
    

  Trifolium physodes Steven ex 
Bieb. 

   

  Trifolium tenuifolium Ten.    
  Trifolium trichopterum 

Pančić 
   

  Vicia biennis L.    
  Vicia sparsiflora L.     
 Grossulariaceae Ribes alpinum L.    
  Ribes multiflorum Kit. ex 

Roemer & Schultes subsp. 
multiflorum  

   

  Ribes uva-crispa L. subsp. 
uva-crispa  

   

 Rosaceae 
(руже) 

Alchemilla sp. Вирак, вирић, 
веркута 

***** 

  Crataegus laevigata (Poiret) 
DC. 

Црвени глог, 
глоговина, 
чобанчица 

***** 

  Crataegus monogyna Jacq. 
subsp. monogyna 

Бели глог, глог, 
четица 

***** 

  Crataegus nigra Waldst. & 
Kit. 

   

  Crataegus pentagyna Waldst. 
& Kit. ex Willd. subsp. 
pentagyna 

Петостубичасти глог ***** 

  Comarum palustre L. Барски петолист   
  Drymocallis rupestris (L.) 

Soják 
   

  Fragaria vesca L. subsp. 
vesca 

Шумска јагода, 
јагода, мамица 

***** 

  Geum reptans L.    
  Potentilla apennina Ten. 

subsp. apennina  
   

  Potentilla caulescens L. 
subsp. caulescens  

   

  Potentilla chrysantha Trev. 
subsp. amphibola (Schur) 
Soják 

   

  Potentilla erecta (L.) 
Räuschel  

Срчењак, срчењача ***** 

  Potentilla montenegrina 
Pant. 
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  Potentilla speciosa Willd.   
  Potentilla visianii Pančić    
  Prunus spinosa L.  Трњина ***** 
  Prunus tenella Batsch  Степски бадем   
  Rosa canina L.  Дивља ружа, шипак, 

шипурак 
***** 

  Rubus fruticosus L. Купина, јагода  ***** 
  Rubus idaeus L. subsp. 

idaeus 
Малина ***** 

  Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz 

    

 Saxifragaceae Saxifraga aizoides L.   
  Saxifraga bulbifera L.   
  Saxifraga carpetana Boiss. & 

Reuter subsp. graeca (Boiss. 
& Heldr.) D. A. Webb 

  

  Saxifraga federici-augusti 
Biasol. subsp. federici-
augusti  

  

  Saxifraga federici-augusti 
Biasol. subsp. grisebachii 
(Degen & Dörfler) D. A. 
Webb 

  

  Saxifraga glabella Bertol.   
  Saxifraga pedemontana All. 

subsp. cymosa Engler 
  

  Saxifraga stellaris L. subsp. 
engleri P. Fourn. 

  

RUTALES Rutaceae Haplophyllum boissieranum 
Vis. & Pančić 

  

SALICALES Salicaceae Salix aurita L.   
  Salix herbacea L.   
  Salix pentandra L.   
  Salix rosmarinifolia L.  Рузмаринолисна 

врба  
  

SANTALALES Santalaceae  Comandra elegans (Rochel 
ex Reichenb.) Reichenb. fil. 

Командра  

SPATHIFLORAE Araceae Acorus calamus L. Иђирот  
  Arum orientale Bieb. subsp. 

orientale  
  

  Arum petteri Schott   
THYMELAEALES Thymeleaceae Daphne blagayana Freyer   
  Daphne cneorum L. subsp. 

cneorum  
  

  Thymelaea passerina (L.) 
Cosson & Germ. subsp. 
passerina  

  

TUBIFLORAE Boraginaceae Cynoglossum germanicum 
Jacq. subsp. germanicum  

  

  Halacsya sendtneri (Boiss.) 
Dörfler 

  

  Heliotropium supinum L.   
  Onosma pseudarenaria Schur 

subsp. fallax Borbás 
  

  Onosma visianii G. C. 
Clementi 

  

  Pulmonaria angustifolia L.   
  Pulmonaria officinalis L.  Плућњак, медуника ***** 
   Pulmonaria rubra Schott   
  Symphytum officinale L. Црни гавез, гавез, ***** 
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subsp. officinale врани гавез 
  Symphytum ottomanum Friv.   
 Lamiaceae 

(Labiatae) 
Acinos hungaricus 
(Simonkai) Šilić 

   

 (уснатице) 
 

Ajuga laxmannii (L.) 
Bentham 

Лаксманова ивица   

  Clinopodium pulegium 
(Rochel) Bräuchler 

  

  Glechoma hederacea L.  Добричица, бржтан 
трава, самобајка 

***** 

  Hyssopus officinalis L. subsp. 
aristatus (Godron) Briq. 

  

  Lamium album L. subsp. 
album 

Бела мртва коприва ***** 

  Leonurus cardiaca L. subsp. 
cardiaca 

Срдачица, коприва 
од срца, срченица 

***** 

  Marrubium vulgare L.  Бели трљан, тотрљан ***** 
  Melissa officinalis L. subsp. 

officinalis 
Матичњак, 
маточина, пчелињак 

***** 

  Micromeria croatica (Pers.) 
Schott 

   

  Origanum vulgare L.  Оригано, Вранилова 
трава, враниловка 

***** 

  Phlomis tuberosa L.  Кртоласта гостанка   
  Salvia aethiopis L.    
  Salvia argentea L. subsp. 

argentea  
   

  Salvia austriaca Jacq.  Памук трава    
  Salvia officinalis L. subsp. 

multiflora Gajić 
Жалфија  

  Salvia virgata Jacq.    
  Satureja kitaibelii Wierzb. Ртањски чај, 

Китаибелов чубар 
***** 

  Satureja montana L. subsp. 
montana 

Вријесак, вресина, 
коњски вресак 

***** 

  Satureja subspicata Bartl. ex 
Vis. subsp. subspicata  

   

  Scutellaria albida L. subsp. 
albida  

   

  Scutellaria albida L. subsp. 
velenovskyi (Rech. fil.) 
Greuter & Burdet 

   

  Scutellaria alpina L. subsp. 
alpina  

   

  Scutellaria orientalis L. 
subsp. pinnatifida J. R. 
Edmondson 

   

  Stachys anisochila Vis. & 
Pančić 

   

  Stachys atherocalyx C. Koch    
  Stachys plumosa Griseb.    
  Teucrium botrys L.    
  Teucrium chamaedrys L. 

subsp. chamaedrys 
Подубица, дубочац, 
зубатац 

***** 

  Teucrium montanum L. 
subsp. montanum 

Трава ива, дубачац 
мали, дубчац 

***** 

  Teucrium scordium L. subsp. 
scordioides (Schreber) Maire 
& Petitmengin 

   

  Thymus adamovicii Velen.     
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  Thymus bulgaricus (Domin 
& Podp.) Ronniger 

   

  Thymus doerfleri Ronniger     
  Thymus longicaulis C. Presl 

subsp. chaubardii (Reichenb. 
fil.) Jalas 

   

  Thymus serpyllum L.  Мајчина душица ***** 
  Thymus sibthorpii Bentham   
  Thymus zygioides Griseb.   
 Lentibulariaceae Pinguicula balcanica Casper   
  Utricularia australis R. Br.   
  Utricularia vulgaris L.   
 Orobanchaceae Orobanche esulae Pančić   
  Orobanche pancicii G. Beck   
  Orobanche serbica G. Beck 

& Petrović 
  

 Scrophulariaceae 
(зевалице) 

Euphrasia sp. Видац ***** 

  Limosella aquatica L.     
  Linaria alpina (L.) Miller 

subsp. alpina  
   

  Linaria angustissima 
(Loisel.) Borbás 

   

  Linaria chalepensis (L.) 
Miller 

   

  Linaria peloponnesiaca 
Boiss. & Heldr. 

   

  Lindernia palustris Hartm.  Љубор   
  Melampyrum barbatum 

Waldst. & Kit. ex Willd. 
subsp. barbatum  

   

  Melampyrum bihariense A. 
Kerner 

   

  Melampyrum doerfleri 
Ronniger 

    

  Melampyrum heracleoticum 
Boiss. & Orph. 

    

  Melampyrum 
trichocalycinum Vandas 

   

  Odontites glutinosus (Bieb.) 
Bentham 

   

  Pedicularis heterodonta 
Pančić 

    

  Pedicularis hoermanniana K. 
Malý 

   

  Pedicularis leucodon Griseb. 
subsp. leucodon  

   

  Pedicularis petiolaris Ten.    
  Rhinanthus borbasii (Dörfler) 

Soó subsp. borbasii 
Борбашев шушкавац    

  Scrophularia aestivalis 
Griseb. 

   

  Scrophularia bosniaca Beck     
  Scrophularia vernalis L. 

subsp. vernalis  
   

  Verbascum anisophyllum 
Murb. 

   

  Verbascum baldaccii Degen    
  Verbascum dieckianum 

Borbás & Degen 
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  Verbascum eriophorum 
Godron 

   

  Verbascum nicolai Rohlena     
  Veronica alpina L. subsp. 

alpina  
   

  Veronica crinita Kit.    
  Veronica officinalis L.  Разгон, честославица ***** 
  Veronica scardica Griseb. 

subsp. scardica  
   

  Veronica spuria L.    
 Verbenaceae Verbena supina L.   
UMBELLIFLORAE Apiaceae 

(Umbelliferae) 
(штитоноше) 

Athamanta turbith (L.) Brot. 
subsp. hungarica (Borbás) 
Tutin 

   

  Carum rupestre Boiss. & 
Heldr. 

   

   Cervaria latifolia Andrz. ex 
Trautv. 

   

  Eryngium palmatum Pančić 
& Vis. 

    

  Ferula heuffelii Griseb. ex 
Heuffel 

   

  Heracleum sphondylium L. 
subsp. verticillatum (Pančić) 
Brummitt 

   

  Holandrea schottii (Besser ex 
DC.) Reduron, Charpin & 
Pimenov 

   

  Oenanthe peucedanifolia 
Pollich 

   

  Pancicia serbica Vis.    
  Pastinaca hirsuta Pančić    
  Peucedanum officinale L. 

subsp. officinale  
   

  Seseli bulgaricum P. W. Ball    
  Trinia ramosissima (Fischer 

ex Trev.) Koch subsp. 
ramosissima  

   

 Araliacea Hedera helix L. subsp. helix Бршљан ***** 
 Cornaceae Cornus mas L.  Дрен, дрин, дрењина ***** 
URTICALES Ulmaceae Celtis australis L. subsp. 

australis 
Копривић, кошћела  

 Urticaceae Parietaria serbica Pančić    
VIOLALES Cistaceae Fumana bonapartei Maire & 

Petitmengin 
    

   Helianthemum salicifolium 
(L.) Miller 

   

 Violaceae Viola elegantula Schott     
 (љубичице) Viola grisebachiana Vis.     
  Viola latisepala Wettst.    
  Viola odorata L.  Мирисна љубичица, 

питома љубичица, 
чубица 

***** 

  Viola orphanidis Boiss.    
  Viola pyrenaica Ramond ex 

DC. subsp. pyrenaica  
   

  Viola macedonica Boiss. & 
Heldr. 

Дан и ноћ, пољска 
љубица, милованка 

***** 

 
Напомене: 
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* - Врста се штити као заштићена дивља врста, осим на деловима територије Војводине, где се штити као строго 
заштићена дивља врста 
** - Врста се штити као заштићена дивља врста, осим на територији Војводине, где се штити као строго заштићена 
дивља врста 
*** - Врста се штити као заштићена дивља врста, осим на територији Војводине, где није заштићена 
**** - Врста се штити на подручјима до 500 m надморске висине 
***** - Врста је комерцијална и на њу се односе одредбе Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета 
дивље флоре и фауне 
****** - Све врсте из рода Usnea spp. су комерцијалне, осим врста Usnea longissima и U. scabrata, које се штите као 
строго заштићене дивље врсте 
Л - Ловне врсте чији су статус и режим заштите регулисани прописима из области ловства  
Р - Риболовне врсте чији су статус и режим заштите регулисани прописима из области рибарства 
Прилог I - Врсте присутне у Србији а налазе се на Додатку А Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 407/2009 од 14. маја 2009. 
која допуњује Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 338/97 о заштити врста дивље фауне и флоре са регулисањем њихове 
трговине 
Прилог II - Врсте присутне у Србији а налазе се на Додатку Б Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 407/2009 од 14. маја 2009. 
која допуњује Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 338/97 о заштити врста дивље фауне и флоре са регулисањем њихове 
трговине 



ПРИЛОГ IX 
 
Списак  врста чију је кожу, кожне прерађевине и друге производе забрањено 
увозити у Републику Србију  у комерцијалне свхе у складу са чланом 22. 
Правилника 
 

Група Врста 
Научно име Уобичајно име Научно име Уобичајно име 

MAMMALIA Сисари 
CARNIVORA Звери 

Cystophora cristata Фока мехурача Phocidae Праве фоке Phoca groenlandica Гренландска фока 
 



ПРИЛОГ X 
Дозвола/потврда 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 

1 . Пун назив и адреса стварног (поновног) извозника, а не заступника. Ако 
се ради о дозволи за лично власништво, пуно име и адреса законског 
власника. / Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. In the 
case of a personal ownership certificate, the full name and address of the legal 
owner. 
 
2. Рок важења извозне дозволе или потврде о поновном извозу не сме 
бити дужи од шест месеци, а увозне дозволе 12 месеци. Рок важења 
дозволе за лично власништво не сме бити дужи од три године. Након 
последњег дана важења овај документ је без законске вредности, а 
власник без непотребног одлагања мора да врати оригинал и све копије 
управном органу који их је издао. Увозна дозвола није важећа ако је 
одговарајући CITES документ из државе (поновног) извоза искоришћен за 
(поновни) извоз након последњег дана важења, или ако је на дан уношења 
у Републику Србију прошло више од шест месеци од дана његовог 
издавања. / The period of validity of an export permit or re-export certificate shall not 
exceed six months and of an import permit 12 months. The period of validity of a 
Personal Ownership Certificate shall not exceed three years. After its last day of 
validity, this document is void and the original and all copies must be returned by the 
holder to the issuing management authority without undue delay. An import permit is 
not  valid  where  the  corresponding  CITES  document  from  the  (re-) exporting 
country was used for (re-)export after its last day of validity or if the date of 
introduction into the Community is more than six months from its date of issue. 
 
3. Пун назив и адреса стварног увозника, а не заступника. Ако се ради о 
дозволи за лично власништво, оставити неиспуњено. / Full name and 
address of the actual importer, not of an agent. To be left blank in the case of a 
personal ownership certificate. 
 
5. Ако је у питању дозвола за лично власништво, оставити неиспуњено./ To 
be left blank in the case of a personal ownership certificate. 
 
6. За живе примерке из Прилога I који нису рођени у заточеништву или 
вештачки размножени, надлежни управни орган може да пропише локацију 
на којој примерци морају да бораве тако да појединости о тој локацији 
уноси у ово поље. Свако пресељење, осим у случају хитне ветеринарске 
интервенције, уз услов да се примерци врате директно на прописану 
локацију, мора претходно бити одобрено од стране надлежног управног 
органа. / For live specimens of Annex I species other than captive bred or artificially 
propagated specimens, the issuing authority may prescribe the location at which they 
are to be kept by including details thereof in this box. Any movement, except for 
urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned directly to the 
authorized location, then requires prior authorization from the competent 
management authority. 
 
8. Опис мора да буде што прецизнији и да садржи код од три слова, у 
складу са Прилогом XVI Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама. / Description must be as precise as possible and include a 
three-letter code in accordance with Annex XVI of Ministerial ordinance on 
transboundary movement and trade of protected species. 
 
9/10. Користите јединице за количину и/или нето масу у складу сa онима у 
Прилогу XVI Правилника о прекограничном промету и трговнини  
заштићеним врстама. / Use the units of quantity and /or net mass in accordance 
with those contained in Annex XVI of Ministerial ordinance on transboundary 
movement and trade of protected species. 
 
11. Упишите број Додатка Конвенције (I, II или III) у којем је врста наведена 
на дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the CITES Appendix (I, 
II or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
12. Упишите број прилога Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама (I, II, III или IV) у којем је врста наведена на 
дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the Annex to the 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected (I, II, III or 
IV) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
13. Изаберите један од следећих кодова за ознаку порекла: / Use one of the 
following codes to indicate the source: 
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching 
operation 
 
D - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за комерцијалне сврхе 
и биљке из Прилога I вештачки размножене за комерцијалне сврхе у 
складу са члановима 27. и 29. Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама / Specimens of Annex I animal species bred in 
captivity for commercial purposes and specimens of Annex I plant species artificially 
propagated for commercial purposes in accordance with Articles 27. and 29. of 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected species. 
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за 
некомерцијалне сврхе и примерци биљних врста из Прилога II и III 
вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама / Specimens of 
Annex I plant species artificially propagated for non-commercial purposes and 
specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in accordance 
with Article 29. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade in 
protected species. 
 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне 
сврхе и животиње из Прилога II и III узгојене у заточеништву у складу са 
чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-commercial 
purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in 
accordance with Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and 
trade in protected species. 

F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
нису задовољени. / Specimens of animal species born in captivity but for which the 
criteria of Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade 
of protected species are not met.  
 
I - Заплењени или одузети примерци (користи се заједно са неким другим 
кодом порекла). / Confiscated or seized specimens (to be used only in conjunction 
with another source code). 
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно са неким другим кодом 
порекла). / Pre-Convention specimens (to be used only in conjunction with another 
source code). 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено). / Source unknown (must be 
justified). 
 
 
14. Изаберите један од следећих кодова за ознаку сврхе због које се 
примерци (поново) извозе / увозе: / Use one of the following codes to indicate 
the purpose for which the specimens are to be (re-) exported / imported: 
 
 
B - узгој у заточеништву или вештачко размножавање / breeding in  
      captivity or artificial propagation 
E - едукативне сврхе / educational 
G - ботанички вртови / botanical gardens 
H - ловачки трофеј / hunting trophies 
L - спровођење закона/правосуђе/ форензички поступак / law    
     enforcement/judicial/forensic 
M - биомедицинско истраживање / bio-medical research 
N - уношење или поновно уношење у дивљину / introduction or  
      reintroduction into the wild 
P - лично власништво / personal 
Q - циркуси или путујуће изложбе / circuses and traveling exhibitions 
S - научне сврхе / scientific 
T - комерцијалне сврхе / commercial 
Z - зоолошки вртови / zoos 
 
 
15.-17. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, 
рођени и узгојени у заточеништву или вештачки размножени. У пољима 16 
и 17 морају бити наведене појединости о одговарајућој дозволи друге 
државе. / The country of origin is the country where the specimens were taken from 
the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a country 
other than Serbia, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.  
 
 
18.-20. Када се ради о потврди о поновном извозу, држава последњјег 
поновног извоза је држава из које су примерци били увезени пре него су 
поново извезени из Републике Србије. Ако се ради о увозној дозволи, 
онда је то држава поновног извоза из које се примерци увозе. У пољима 19 
и 20 морају бити наведене појединости о одговарајућој потврди о 
поновном извозу. / The country of last re-export is, in the case of a re-export 
certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before 
being re-exported from Serbia. In the case of an import permit, it is the re-exporting 
country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain 
details of the relevant re-export certificate. 
 
 
21. Научни назив мора бити у складу са стандардним референтним 
документима за номенклатуру који су наведени у  Прилогу XX Правилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific 
name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred 
to in Annex XX of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of 
protected species. 
 
 
23.-25. Само за службену употребу. / For official use only. 
 
 
26. Увозник/(поновни) извозник или његов заступник мора, где је 
прикладно, да наведе број бродског или авионског теретног листа. / The 
importer/ (re-) exporter or his agent must, where appropriate, indicate the number of 
the bill of landing or air way bill. 
 
 
27. Попуњава царинска служба на месту уношења у Републику Србију или 
месту (поновног) извоза. При увозу, оригинал (образац 1) мора да се врати 
надлежном управном органу Републике Србије, „копија за власника” 
(образац 2) увознику или (поновном) извознику, а „копију за царинску 
службу” (образац 6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију. 
При (поновном) извозу, „копија коју царинска служба враћа надлежном 
управном органу” (образац 3) мора да се врати надлежном управном 
органу Републике Србије, оригинал (образац 1) и „копија за власника” 
(образац 2) (поновном) извознику, а „копија за царинску службу” (образац 
6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију.  / To be completed by 
the customs office of introduction into Serbia, or that of (re-) export as appropriate. In 
the case of introduction, the original (form 1) must be returned to the management 
authority of Serbia, the copy for the holder (form 2) to the importer and the copy for 
the customs (form 6) must be kept by the customs officer. In the case of (re-)export, 
the copy for return by customs to the issuing authority (form 3) must be returned to 
the management authority of Serbia, the original (form 1) and the copy for the holder 
(form 2) to the (re-)exporter and the copy for the customs (form 6) must be kept by 
the customs officer. 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 

1 . Пун назив и адреса стварног (поновног) извозника, а не заступника. Ако 
се ради о дозволи за лично власништво, пуно име и адреса законског 
власника. / Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. In the 
case of a personal ownership certificate, the full name and address of the legal 
owner. 
 
2. Рок важења извозне дозволе или потврде о поновном извозу не сме 
бити дужи од шест месеци, а увозне дозволе 12 месеци. Рок важења 
дозволе за лично власништво не сме бити дужи од три године. Након 
последњег дана важења овај документ је без законске вредности, а 
власник без непотребног одлагања мора да врати оригинал и све копије 
управном органу који их је издао. Увозна дозвола није важећа ако је 
одговарајући CITES документ из државе (поновног) извоза искоришћен за 
(поновни) извоз након последњег дана важења, или ако је на дан уношења 
у Републику Србију прошло више од шест месеци од дана његовог 
издавања. / The period of validity of an export permit or re-export certificate shall not 
exceed six months and of an import permit 12 months. The period of validity of a 
Personal Ownership Certificate shall not exceed three years. After its last day of 
validity, this document is void and the original and all copies must be returned by the 
holder to the issuing management authority without undue delay. An import permit is 
not  valid  where  the  corresponding  CITES  document  from  the  (re-) exporting 
country was used for (re-)export after its last day of validity or if the date of 
introduction into the Community is more than six months from its date of issue. 
 
3. Пун назив и адреса стварног увозника, а не заступника. Ако се ради о 
дозволи за лично власништво, оставити неиспуњено. / Full name and 
address of the actual importer, not of an agent. To be left blank in the case of a 
personal ownership certificate. 
 
5. Ако је у питању дозвола за лично власништво, оставити неиспуњено./ To 
be left blank in the case of a personal ownership certificate. 
 
6. За живе примерке из Прилога I који нису рођени у заточеништву или 
вештачки размножени, надлежни управни орган може да пропише локацију 
на којој примерци морају да бораве тако да појединости о тој локацији 
уноси у ово поље. Свако пресељење, осим у случају хитне ветеринарске 
интервенције, уз услов да се примерци врате директно на прописану 
локацију, мора претходно бити одобрено од стране надлежног управног 
органа. / For live specimens of Annex I species other than captive bred or artificially 
propagated specimens, the issuing authority may prescribe the location at which they 
are to be kept by including details thereof in this box. Any movement, except for 
urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned directly to the 
authorized location, then requires prior authorization from the competent 
management authority. 
 
8. Опис мора да буде што прецизнији и да садржи код од три слова, у 
складу са Прилогом XVI Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама. / Description must be as precise as possible and include a 
three-letter code in accordance with Annex XVI of Ministerial ordinance on 
transboundary movement and trade of protected species. 
 
9/10. Користите јединице за количину и/или нето масу у складу сa онима у 
Прилогу XVI Правилника о прекограничном промету и трговнини  
заштићеним врстама. / Use the units of quantity and /or net mass in accordance 
with those contained in Annex XVI of Ministerial ordinance on transboundary 
movement and trade of protected species. 
 
11. Упишите број Додатка Конвенције (I, II или III) у којем је врста наведена 
на дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the CITES Appendix (I, 
II or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
12. Упишите број прилога Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама (I, II, III или IV) у којем је врста наведена на 
дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the Annex to the 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected (I, II, III or 
IV) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
13. Изаберите један од следећих кодова за ознаку порекла: / Use one of the 
following codes to indicate the source: 
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching 
operation 
 
D - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за комерцијалне сврхе 
и биљке из Прилога I вештачки размножене за комерцијалне сврхе у 
складу са члановима 27. и 29. Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама / Specimens of Annex I animal species bred in 
captivity for commercial purposes and specimens of Annex I plant species artificially 
propagated for commercial purposes in accordance with Articles 27. and 29. of 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected species. 
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за 
некомерцијалне сврхе и примерци биљних врста из Прилога II и III 
вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама / Specimens of 
Annex I plant species artificially propagated for non-commercial purposes and 
specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in accordance 
with Article 29. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade in 
protected species. 
 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне 
сврхе и животиње из Прилога II и III узгојене у заточеништву у складу са 
чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-commercial 
purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in 
accordance with Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and 
trade in protected species. 

F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
нису задовољени. / Specimens of animal species born in captivity but for which the 
criteria of Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade 
of protected species are not met.  
 
I - Заплењени или одузети примерци (користи се заједно са неким другим 
кодом порекла). / Confiscated or seized specimens (to be used only in conjunction 
with another source code). 
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно са неким другим кодом 
порекла). / Pre-Convention specimens (to be used only in conjunction with another 
source code). 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено). / Source unknown (must be 
justified). 
 
 
14. Изаберите један од следећих кодова за ознаку сврхе због које се 
примерци (поново) извозе / увозе: / Use one of the following codes to indicate 
the purpose for which the specimens are to be (re-) exported / imported: 
 
 
B - узгој у заточеништву или вештачко размножавање / breeding in  
      captivity or artificial propagation 
E - едукативне сврхе / educational 
G - ботанички вртови / botanical gardens 
H - ловачки трофеј / hunting trophies 
L - спровођење закона/правосуђе/ форензички поступак / law    
     enforcement/judicial/forensic 
M - биомедицинско истраживање / bio-medical research 
N - уношење или поновно уношење у дивљину / introduction or  
      reintroduction into the wild 
P - лично власништво / personal 
Q - циркуси или путујуће изложбе / circuses and traveling exhibitions 
S - научне сврхе / scientific 
T - комерцијалне сврхе / commercial 
Z - зоолошки вртови / zoos 
 
 
15.-17. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, 
рођени и узгојени у заточеништву или вештачки размножени. У пољима 16 
и 17 морају бити наведене појединости о одговарајућој дозволи друге 
државе. / The country of origin is the country where the specimens were taken from 
the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a country 
other than Serbia, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.  
 
 
18.-20. Када се ради о потврди о поновном извозу, држава последњјег 
поновног извоза је држава из које су примерци били увезени пре него су 
поново извезени из Републике Србије. Ако се ради о увозној дозволи, 
онда је то држава поновног извоза из које се примерци увозе. У пољима 19 
и 20 морају бити наведене појединости о одговарајућој потврди о 
поновном извозу. / The country of last re-export is, in the case of a re-export 
certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before 
being re-exported from Serbia. In the case of an import permit, it is the re-exporting 
country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain 
details of the relevant re-export certificate. 
 
 
21. Научни назив мора бити у складу са стандардним референтним 
документима за номенклатуру који су наведени у  Прилогу XX Правилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific 
name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred 
to in Annex XX of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of 
protected species. 
 
 
23.-25. Само за службену употребу. / For official use only. 
 
 
26. Увозник/(поновни) извозник или његов заступник мора, где је 
прикладно, да наведе број бродског или авионског теретног листа. / The 
importer/ (re-) exporter or his agent must, where appropriate, indicate the number of 
the bill of landing or air way bill. 
 
 
27. Попуњава царинска служба на месту уношења у Републику Србију или 
месту (поновног) извоза. При увозу, оригинал (образац 1) мора да се врати 
надлежном управном органу Републике Србије, „копија за власника” 
(образац 2) увознику или (поновном) извознику, а „копију за царинску 
службу” (образац 6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију. 
При (поновном) извозу, „копија коју царинска служба враћа надлежном 
управном органу” (образац 3) мора да се врати надлежном управном 
органу Републике Србије, оригинал (образац 1) и „копија за власника” 
(образац 2) (поновном) извознику, а „копија за царинску службу” (образац 
6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију.  / To be completed by 
the customs office of introduction into Serbia, or that of (re-) export as appropriate. In 
the case of introduction, the original (form 1) must be returned to the management 
authority of Serbia, the copy for the holder (form 2) to the importer and the copy for 
the customs (form 6) must be kept by the customs officer. In the case of (re-)export, 
the copy for return by customs to the issuing authority (form 3) must be returned to 
the management authority of Serbia, the original (form 1) and the copy for the holder 
(form 2) to the (re-)exporter and the copy for the customs (form 6) must be kept by 
the customs officer. 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 

1 . Пун назив и адреса стварног (поновног) извозника, а не заступника. Ако 
се ради о дозволи за лично власништво, пуно име и адреса законског 
власника. / Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. In the 
case of a personal ownership certificate, the full name and address of the legal 
owner. 
 
2. Рок важења извозне дозволе или потврде о поновном извозу не сме 
бити дужи од шест месеци, а увозне дозволе 12 месеци. Рок важења 
дозволе за лично власништво не сме бити дужи од три године. Након 
последњег дана важења овај документ је без законске вредности, а 
власник без непотребног одлагања мора да врати оригинал и све копије 
управном органу који их је издао. Увозна дозвола није важећа ако је 
одговарајући CITES документ из државе (поновног) извоза искоришћен за 
(поновни) извоз након последњег дана важења, или ако је на дан уношења 
у Републику Србију прошло више од шест месеци од дана његовог 
издавања. / The period of validity of an export permit or re-export certificate shall not 
exceed six months and of an import permit 12 months. The period of validity of a 
Personal Ownership Certificate shall not exceed three years. After its last day of 
validity, this document is void and the original and all copies must be returned by the 
holder to the issuing management authority without undue delay. An import permit is 
not  valid  where  the  corresponding  CITES  document  from  the  (re-) exporting 
country was used for (re-)export after its last day of validity or if the date of 
introduction into the Community is more than six months from its date of issue. 
 
3. Пун назив и адреса стварног увозника, а не заступника. Ако се ради о 
дозволи за лично власништво, оставити неиспуњено. / Full name and 
address of the actual importer, not of an agent. To be left blank in the case of a 
personal ownership certificate. 
 
5. Ако је у питању дозвола за лично власништво, оставити неиспуњено./ To 
be left blank in the case of a personal ownership certificate. 
 
6. За живе примерке из Прилога I који нису рођени у заточеништву или 
вештачки размножени, надлежни управни орган може да пропише локацију 
на којој примерци морају да бораве тако да појединости о тој локацији 
уноси у ово поље. Свако пресељење, осим у случају хитне ветеринарске 
интервенције, уз услов да се примерци врате директно на прописану 
локацију, мора претходно бити одобрено од стране надлежног управног 
органа. / For live specimens of Annex I species other than captive bred or artificially 
propagated specimens, the issuing authority may prescribe the location at which they 
are to be kept by including details thereof in this box. Any movement, except for 
urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned directly to the 
authorized location, then requires prior authorization from the competent 
management authority. 
 
8. Опис мора да буде што прецизнији и да садржи код од три слова, у 
складу са Прилогом XVI Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама. / Description must be as precise as possible and include a 
three-letter code in accordance with Annex XVI of Ministerial ordinance on 
transboundary movement and trade of protected species. 
 
9/10. Користите јединице за количину и/или нето масу у складу сa онима у 
Прилогу XVI Правилника о прекограничном промету и трговнини  
заштићеним врстама. / Use the units of quantity and /or net mass in accordance 
with those contained in Annex XVI of Ministerial ordinance on transboundary 
movement and trade of protected species. 
 
11. Упишите број Додатка Конвенције (I, II или III) у којем је врста наведена 
на дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the CITES Appendix (I, 
II or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
12. Упишите број прилога Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама (I, II, III или IV) у којем је врста наведена на 
дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the Annex to the 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected (I, II, III or 
IV) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
13. Изаберите један од следећих кодова за ознаку порекла: / Use one of the 
following codes to indicate the source: 
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching 
operation 
 
D - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за комерцијалне сврхе 
и биљке из Прилога I вештачки размножене за комерцијалне сврхе у 
складу са члановима 27. и 29. Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама / Specimens of Annex I animal species bred in 
captivity for commercial purposes and specimens of Annex I plant species artificially 
propagated for commercial purposes in accordance with Articles 27. and 29. of 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected species. 
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за 
некомерцијалне сврхе и примерци биљних врста из Прилога II и III 
вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама / Specimens of 
Annex I plant species artificially propagated for non-commercial purposes and 
specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in accordance 
with Article 29. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade in 
protected species. 
 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне 
сврхе и животиње из Прилога II и III узгојене у заточеништву у складу са 
чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-commercial 
purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in 
accordance with Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and 
trade in protected species. 

F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
нису задовољени. / Specimens of animal species born in captivity but for which the 
criteria of Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade 
of protected species are not met.  
 
I - Заплењени или одузети примерци (користи се заједно са неким другим 
кодом порекла). / Confiscated or seized specimens (to be used only in conjunction 
with another source code). 
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно са неким другим кодом 
порекла). / Pre-Convention specimens (to be used only in conjunction with another 
source code). 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено). / Source unknown (must be 
justified). 
 
 
14. Изаберите један од следећих кодова за ознаку сврхе због које се 
примерци (поново) извозе / увозе: / Use one of the following codes to indicate 
the purpose for which the specimens are to be (re-) exported / imported: 
 
 
B - узгој у заточеништву или вештачко размножавање / breeding in  
      captivity or artificial propagation 
E - едукативне сврхе / educational 
G - ботанички вртови / botanical gardens 
H - ловачки трофеј / hunting trophies 
L - спровођење закона/правосуђе/ форензички поступак / law    
     enforcement/judicial/forensic 
M - биомедицинско истраживање / bio-medical research 
N - уношење или поновно уношење у дивљину / introduction or  
      reintroduction into the wild 
P - лично власништво / personal 
Q - циркуси или путујуће изложбе / circuses and traveling exhibitions 
S - научне сврхе / scientific 
T - комерцијалне сврхе / commercial 
Z - зоолошки вртови / zoos 
 
 
15.-17. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, 
рођени и узгојени у заточеништву или вештачки размножени. У пољима 16 
и 17 морају бити наведене појединости о одговарајућој дозволи друге 
државе. / The country of origin is the country where the specimens were taken from 
the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a country 
other than Serbia, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.  
 
 
18.-20. Када се ради о потврди о поновном извозу, држава последњјег 
поновног извоза је држава из које су примерци били увезени пре него су 
поново извезени из Републике Србије. Ако се ради о увозној дозволи, 
онда је то држава поновног извоза из које се примерци увозе. У пољима 19 
и 20 морају бити наведене појединости о одговарајућој потврди о 
поновном извозу. / The country of last re-export is, in the case of a re-export 
certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before 
being re-exported from Serbia. In the case of an import permit, it is the re-exporting 
country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain 
details of the relevant re-export certificate. 
 
 
21. Научни назив мора бити у складу са стандардним референтним 
документима за номенклатуру који су наведени у  Прилогу XX Правилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific 
name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred 
to in Annex XX of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of 
protected species. 
 
 
23.-25. Само за службену употребу. / For official use only. 
 
 
26. Увозник/(поновни) извозник или његов заступник мора, где је 
прикладно, да наведе број бродског или авионског теретног листа. / The 
importer/ (re-) exporter or his agent must, where appropriate, indicate the number of 
the bill of landing or air way bill. 
 
 
27. Попуњава царинска служба на месту уношења у Републику Србију или 
месту (поновног) извоза. При увозу, оригинал (образац 1) мора да се врати 
надлежном управном органу Републике Србије, „копија за власника” 
(образац 2) увознику или (поновном) извознику, а „копију за царинску 
службу” (образац 6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију. 
При (поновном) извозу, „копија коју царинска служба враћа надлежном 
управном органу” (образац 3) мора да се врати надлежном управном 
органу Републике Србије, оригинал (образац 1) и „копија за власника” 
(образац 2) (поновном) извознику, а „копија за царинску службу” (образац 
6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију.  / To be completed by 
the customs office of introduction into Serbia, or that of (re-) export as appropriate. In 
the case of introduction, the original (form 1) must be returned to the management 
authority of Serbia, the copy for the holder (form 2) to the importer and the copy for 
the customs (form 6) must be kept by the customs officer. In the case of (re-)export, 
the copy for return by customs to the issuing authority (form 3) must be returned to 
the management authority of Serbia, the original (form 1) and the copy for the holder 
(form 2) to the (re-)exporter and the copy for the customs (form 6) must be kept by 
the customs officer. 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 

 
1 . Пун назив и адреса стварног (поновног) извозника, а не заступника. Ако 
се ради о дозволи за лично власништво, пуно име и адреса законског 
власника. / Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. In the 
case of a personal ownership certificate, the full name and address of the legal 
owner. 
 
2. Рок важења извозне дозволе или потврде о поновном извозу не сме 
бити дужи од шест месеци, а увозне дозволе 12 месеци. Рок важења 
дозволе за лично власништво не сме бити дужи од три године. Након 
последњег дана важења овај документ је без законске вредности, а 
власник без непотребног одлагања мора да врати оригинал и све копије 
управном органу који их је издао. Увозна дозвола није важећа ако је 
одговарајући CITES документ из државе (поновног) извоза искоришћен за 
(поновни) извоз након последњег дана важења, или ако је на дан уношења 
у Републику Србију прошло више од шест месеци од дана његовог 
издавања. / The period of validity of an export permit or re-export certificate shall not 
exceed six months and of an import permit 12 months. The period of validity of a 
Personal Ownership Certificate shall not exceed three years. After its last day of 
validity, this document is void and the original and all copies must be returned by the 
holder to the issuing management authority without undue delay. An import permit is 
not  valid  where  the  corresponding  CITES  document  from  the  (re-) exporting 
country was used for (re-)export after its last day of validity or if the date of 
introduction into the Community is more than six months from its date of issue. 
 
3. Пун назив и адреса стварног увозника, а не заступника. Ако се ради о 
дозволи за лично власништво, оставити неиспуњено. / Full name and 
address of the actual importer, not of an agent. To be left blank in the case of a 
personal ownership certificate. 
 
5. Ако је у питању дозвола за лично власништво, оставити неиспуњено./ To 
be left blank in the case of a personal ownership certificate. 
 
6. За живе примерке из Прилога I који нису рођени у заточеништву или 
вештачки размножени, надлежни управни орган може да пропише локацију 
на којој примерци морају да бораве тако да појединости о тој локацији 
уноси у ово поље. Свако пресељење, осим у случају хитне ветеринарске 
интервенције, уз услов да се примерци врате директно на прописану 
локацију, мора претходно бити одобрено од стране надлежног управног 
органа. / For live specimens of Annex I species other than captive bred or artificially 
propagated specimens, the issuing authority may prescribe the location at which they 
are to be kept by including details thereof in this box. Any movement, except for 
urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned directly to the 
authorized location, then requires prior authorization from the competent 
management authority. 
 
8. Опис мора да буде што прецизнији и да садржи код од три слова, у 
складу са Прилогом XVI Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама. / Description must be as precise as possible and include a 
three-letter code in accordance with Annex XVI of Ministerial ordinance on 
transboundary movement and trade of protected species. 
 
9/10. Користите јединице за количину и/или нето масу у складу сa онима у 
Прилогу XVI Правилника о прекограничном промету и трговнини  
заштићеним врстама. / Use the units of quantity and /or net mass in accordance 
with those contained in Annex XVI of Ministerial ordinance on transboundary 
movement and trade of protected species. 
 
11. Упишите број Додатка Конвенције (I, II или III) у којем је врста наведена 
на дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the CITES Appendix (I, 
II or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
12. Упишите број прилога Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама (I, II, III или IV) у којем је врста наведена на 
дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the Annex to the 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected (I, II, III or 
IV) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
13. Изаберите један од следећих кодова за ознаку порекла: / Use one of the 
following codes to indicate the source: 
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching 
operation 
 
D - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за комерцијалне сврхе 
и биљке из Прилога I вештачки размножене за комерцијалне сврхе у 
складу са члановима 27. и 29. Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама / Specimens of Annex I animal species bred in 
captivity for commercial purposes and specimens of Annex I plant species artificially 
propagated for commercial purposes in accordance with Articles 27. and 29. of 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected species. 
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за 
некомерцијалне сврхе и примерци биљних врста из Прилога II и III 
вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама / Specimens of 
Annex I plant species artificially propagated for non-commercial purposes and 
specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in accordance 
with Article 29. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade in 
protected species. 
 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне 
сврхе и животиње из Прилога II и III узгојене у заточеништву у складу са 
чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-commercial 
purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in 
accordance with Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and 
trade in protected species. 

F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
нису задовољени. / Specimens of animal species born in captivity but for which the 
criteria of Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade 
of protected species are not met.  
 
I - Заплењени или одузети примерци (користи се заједно са неким другим 
кодом порекла). / Confiscated or seized specimens (to be used only in conjunction 
with another source code). 
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно са неким другим кодом 
порекла). / Pre-Convention specimens (to be used only in conjunction with another 
source code). 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено). / Source unknown (must be 
justified). 
 
 
14. Изаберите један од следећих кодова за ознаку сврхе због које се 
примерци (поново) извозе / увозе: / Use one of the following codes to indicate 
the purpose for which the specimens are to be (re-) exported / imported: 
 
 
B - узгој у заточеништву или вештачко размножавање / breeding in  
      captivity or artificial propagation 
E - едукативне сврхе / educational 
G - ботанички вртови / botanical gardens 
H - ловачки трофеј / hunting trophies 
L - спровођење закона/правосуђе/ форензички поступак / law    
     enforcement/judicial/forensic 
M - биомедицинско истраживање / bio-medical research 
N - уношење или поновно уношење у дивљину / introduction or  
      reintroduction into the wild 
P - лично власништво / personal 
Q - циркуси или путујуће изложбе / circuses and traveling exhibitions 
S - научне сврхе / scientific 
T - комерцијалне сврхе / commercial 
Z - зоолошки вртови / zoos 
 
 
15.-17. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, 
рођени и узгојени у заточеништву или вештачки размножени. У пољима 16 
и 17 морају бити наведене појединости о одговарајућој дозволи друге 
државе. / The country of origin is the country where the specimens were taken from 
the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a country 
other than Serbia, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.  
 
 
18.-20. Када се ради о потврди о поновном извозу, држава последњјег 
поновног извоза је држава из које су примерци били увезени пре него су 
поново извезени из Републике Србије. Ако се ради о увозној дозволи, 
онда је то држава поновног извоза из које се примерци увозе. У пољима 19 
и 20 морају бити наведене појединости о одговарајућој потврди о 
поновном извозу. / The country of last re-export is, in the case of a re-export 
certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before 
being re-exported from Serbia. In the case of an import permit, it is the re-exporting 
country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain 
details of the relevant re-export certificate. 
 
 
21. Научни назив мора бити у складу са стандардним референтним 
документима за номенклатуру који су наведени у  Прилогу XX Правилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific 
name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred 
to in Annex XX of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of 
protected species. 
 
 
23.-25. Само за службену употребу. / For official use only. 
 
 
26. Увозник/(поновни) извозник или његов заступник мора, где је 
прикладно, да наведе број бродског или авионског теретног листа. / The 
importer/ (re-) exporter or his agent must, where appropriate, indicate the number of 
the bill of landing or air way bill. 
 
 
27. Попуњава царинска служба на месту уношења у Републику Србију или 
месту (поновног) извоза. При увозу, оригинал (образац 1) мора да се врати 
надлежном управном органу Републике Србије, „копија за власника” 
(образац 2) увознику или (поновном) извознику, а „копију за царинску 
службу” (образац 6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију. 
При (поновном) извозу, „копија коју царинска служба враћа надлежном 
управном органу” (образац 3) мора да се врати надлежном управном 
органу Републике Србије, оригинал (образац 1) и „копија за власника” 
(образац 2) (поновном) извознику, а „копија за царинску службу” (образац 
6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију.  / To be completed by 
the customs office of introduction into Serbia, or that of (re-) export as appropriate. In 
the case of introduction, the original (form 1) must be returned to the management 
authority of Serbia, the copy for the holder (form 2) to the importer and the copy for 
the customs (form 6) must be kept by the customs officer. In the case of (re-)export, 
the copy for return by customs to the issuing authority (form 3) must be returned to 
the management authority of Serbia, the original (form 1) and the copy for the holder 
(form 2) to the (re-)exporter and the copy for the customs (form 6) must be kept by 
the customs officer. 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 

1 . Пун назив и адреса стварног (поновног) извозника, а не заступника. Ако 
се ради о дозволи за лично власништво, пуно име и адреса законског 
власника. / Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. In the 
case of a personal ownership certificate, the full name and address of the legal 
owner. 
 
2. Не примењује се. / Not applicable. 
 
3. Пун назив и адреса стварног увозника, а не заступника. Оставити празно 
или поновити адресу власника из поља 1. У случају дозволе за животиње 
у личном власништву. / Full name and address of the actual importer, not of an 
agent. Leave blank or copy  the address of the owner from box 1.  in the case of a 
personal ownership certificate. 
 
5. Оставити празно у случају дозволе за животиње у личном власништву. / 
To be left blank in the case of a personal ownership certificate. 
 
6. Испунити на обрасцу за захтев ако се ради о живим примерцима врста 
из Прилога I који нису узгојени у заточеништву или вештачки размножени. / 
To be completed only on the application form in the case of live specimens of Annex I 
species other than captive bred or artificially propagated specimens. 
 
8. Опис мора да буде што прецизнији и да садржи код од три слова, у 
складу сa Прилогом XVI Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама. / Description must be as precise as possible and include a 
three-letter code in accordance with Annex XVI of Ministerial ordinance on 
transboundary movement and trade of protected species. 
 
9/10. Користите јединице за количину и/или нето масу у складу сa онима у 
Прилогу XVI Правилника о прекограничном промету и трговнини  
заштићеним врстама. / Use the units of quantity and /or net mass in accordance 
with those contained in Annex XVI of Ministerial ordinance on transboundary 
movement and trade of protected species. 
 
11. Упишите број Додатка Конвенције ( I, II или III) у којем је врста наведена 
на дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the CITES Appendix (I, 
II or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
12. Упишите број прилога Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама (I, II, III или IV) у којем је врста наведена на 
дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the Annex to the 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected (I, II, III or 
IV) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
13. Изаберите један од следећих кодова за ознаку порекла: / Use one of the 
following codes to indicate the source: 
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching 
operation 
 
D - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за комерцијалне сврхе 
и биљке из Прилога I вештачки размножене за комерцијалне сврхе у 
складу са чланом 27. и 29. Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама / Specimens of Annex I animal species bred in 
captivity for commercial purposes and specimens of Annex I plant species artificially 
propagated for commercial purposes in accordance with Articles 27. and 29. of 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected species. 
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за 
некомерцијалне сврхе и примерци биљних врста из Прилога II и III 
вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама / Specimens of 
Annex I plant species artificially propagated for non-commercial purposes and 
specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in accordance 
with Article 29. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade in 
protected species. 
 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне 
сврхе и животиње из Прилога II и III узгојене у заточеништву у складу са 
чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-commercial 
purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in 
accordance with Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and 
trade in protected species. 
 
F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
нису задовољени. / Specimens of animal species born in captivity but for which the 
criteria of Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade 
of protected species are not met.  
 
I - Заплењени или одузети примерци (користи се заједно са неким другим 
кодом порекла). / Confiscated or seized specimens (to be used only in conjunction 
with another source code). 
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно са неким другим кодом 
порекла). / Pre-Convention specimens (to be used only in conjunction with another 
source code). 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено). / Source unknown (must be 
justified). 
 

14. Изаберите један од следећих кодова за ознаку сврхе због које се 
примерци (поново) извозе / увозе: / Use one of the following codes to indicate 
the purpose for which the specimens are to be (re-) exported / imported: 
 
 
B - узгој у заточеништву или вештачко размножавање / breeding in  
      captivity or artificial propagation 
E - едукативне сврхе / educational 
G - ботанички вртови / botanical gardens 
H - ловачки трофеј / hunting trophies 
L - спровођење закона/правосуђе/форензички поступак / law    
     enforcement/judicial/forensic 
M - биомедицинско истраживање / bio-medical research 
N - уношење или поновно уношење у дивљину / introduction or  
      reintroduction into the wild 
P - лично власништво / personal 
Q - циркуси или путујуће изложбе / circuses and traveling exhibitions 
S - научне сврхе / scientific 
T - комерцијалне сврхе / commercial 
Z - зоолошки вртови / zoos 
 
 
15.-17. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, 
рођени и узгојени у заточеништву или вештачки размножени. У пољима 16 
и 17 морају бити наведене појединости о одговарајућој дозволи друге 
државе. / The country of origin is the country where the specimens were taken from 
the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a country 
other than Serbia, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.  
 
 
18.-20. Када се ради о потврди о поновном извозу, држава последњјег 
поновног извоза је држава из које су примерци били увезени пре него су 
поново извезени из Републике Србије. Ако се ради о увозној дозволи, 
онда је то држава поновног извоза из које се примерци увозе. У пољима 19 
и 20 морају бити наведене појединости о одговарајућој потврди о 
поновном извозу. / The country of last re-export is, in the case of a re-export 
certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before 
being re-exported from Serbia. In the case of an import permit, it is the re-exporting 
country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain 
details of the relevant re-export certificate. 
 
 
21. Научни назив мора бити у складу са стандардним референтним 
документима за номенклатуру који су наведени у  Прилогу XX Правилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific 
name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred 
to in Annex XX of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of 
protected species. 
 
23. Доставите што више детаља и образложите свако изостављање 
тражених података. / Provide as many details as possible and justify any omissions 
to the information required above. 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 

1 . Пун назив и адреса стварног (поновног) извозника, а не заступника. Ако 
се ради о дозволи за лично власништво, пуно име и адреса законског 
власника. / Full name and address of the actual (re-)exporter, not of an agent. In the 
case of a personal ownership certificate, the full name and address of the legal 
owner. 
 
2. Рок важења извозне дозволе или потврде о поновном извозу не сме 
бити дужи од шест месеци, а увозне дозволе 12 месеци. Рок важења 
дозволе за лично власништво не сме бити дужи од три године. Након 
последњег дана важења овај документ је без законске вредности, а 
власник без непотребног одлагања мора да врати оригинал и све копије 
управном органу који их је издао. Увозна дозвола није важећа ако је 
одговарајући CITES документ из државе (поновног) извоза искоришћен за 
(поновни) извоз након последњег дана важења, или ако је на дан уношења 
у Републику Србију прошло више од шест месеци од дана његовог 
издавања. / The period of validity of an export permit or re-export certificate shall not 
exceed six months and of an import permit 12 months. The period of validity of a 
Personal Ownership Certificate shall not exceed three years. After its last day of 
validity, this document is void and the original and all copies must be returned by the 
holder to the issuing management authority without undue delay. An import permit is 
not  valid  where  the  corresponding  CITES  document  from  the  (re-) exporting 
country was used for (re-)export after its last day of validity or if the date of 
introduction into the Community is more than six months from its date of issue. 
 
3. Пун назив и адреса стварног увозника, а не заступника. Ако се ради о 
дозволи за лично власништво, оставити неиспуњено. / Full name and 
address of the actual importer, not of an agent. To be left blank in the case of a 
personal ownership certificate. 
 
5. Ако је у питању дозвола за лично власништво, оставити неиспуњено./ To 
be left blank in the case of a personal ownership certificate. 
 
6. За живе примерке из Прилога I који нису рођени у заточеништву или 
вештачки размножени, надлежни управни орган може да пропише локацију 
на којој примерци морају да бораве тако да појединости о тој локацији 
уноси у ово поље. Свако пресељење, осим у случају хитне ветеринарске 
интервенције, уз услов да се примерци врате директно на прописану 
локацију, мора претходно бити одобрено од стране надлежног управног 
органа. / For live specimens of Annex I species other than captive bred or artificially 
propagated specimens, the issuing authority may prescribe the location at which they 
are to be kept by including details thereof in this box. Any movement, except for 
urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned directly to the 
authorized location, then requires prior authorization from the competent 
management authority. 
 
8. Опис мора да буде што прецизнији и да садржи код од три слова, у 
складу са Прилогом XVI Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама. / Description must be as precise as possible and include a 
three-letter code in accordance with Annex XVI of Ministerial ordinance on 
transboundary movement and trade of protected species. 
 
9/10. Користите јединице за количину и/или нето масу у складу сa онима у 
Прилогу XVI Правилника о прекограничном промету и трговнини  
заштићеним врстама. / Use the units of quantity and /or net mass in accordance 
with those contained in Annex XVI of Ministerial ordinance on transboundary 
movement and trade of protected species. 
 
11. Упишите број Додатка Конвенције (I, II или III) у којем је врста наведена 
на дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the CITES Appendix (I, 
II or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
12. Упишите број прилога Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама (I, II, III или IV) у којем је врста наведена на 
дан издавања дозволе/потврде. / Enter the number of the Annex to the 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected (I, II, III or 
IV) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
13. Изаберите један од следећих кодова за ознаку порекла: / Use one of the 
following codes to indicate the source: 
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching 
operation 
 
D - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за комерцијалне сврхе 
и биљке из Прилога I вештачки размножене за комерцијалне сврхе у 
складу са члановима 27. и 29. Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама / Specimens of Annex I animal species bred in 
captivity for commercial purposes and specimens of Annex I plant species artificially 
propagated for commercial purposes in accordance with Articles 27. and 29. of 
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected species. 
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за 
некомерцијалне сврхе и примерци биљних врста из Прилога II и III 
вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама / Specimens of 
Annex I plant species artificially propagated for non-commercial purposes and 
specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in accordance 
with Article 29. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade in 
protected species. 
 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне 
сврхе и животиње из Прилога II и III узгојене у заточеништву у складу са 
чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-commercial 
purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in 
accordance with Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and 
trade in protected species. 

F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
нису задовољени. / Specimens of animal species born in captivity but for which the 
criteria of Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade 
of protected species are not met.  
 
I - Заплењени или одузети примерци (користи се заједно са неким другим 
кодом порекла). / Confiscated or seized specimens (to be used only in conjunction 
with another source code). 
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно са неким другим кодом 
порекла). / Pre-Convention specimens (to be used only in conjunction with another 
source code). 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено). / Source unknown (must be 
justified). 
 
 
14. Изаберите један од следећих кодова за ознаку сврхе због које се 
примерци (поново) извозе / увозе: / Use one of the following codes to indicate 
the purpose for which the specimens are to be (re-) exported / imported: 
 
 
B - узгој у заточеништву или вештачко размножавање / breeding in  
      captivity or artificial propagation 
E - едукативне сврхе / educational 
G - ботанички вртови / botanical gardens 
H - ловачки трофеј / hunting trophies 
L - спровођење закона/правосуђе/ форензички поступак / law    
     enforcement/judicial/forensic 
M - биомедицинско истраживање / bio-medical research 
N - уношење или поновно уношење у дивљину / introduction or  
      reintroduction into the wild 
P - лично власништво / personal 
Q - циркуси или путујуће изложбе / circuses and traveling exhibitions 
S - научне сврхе / scientific 
T - комерцијалне сврхе / commercial 
Z - зоолошки вртови / zoos 
 
 
15.-17. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, 
рођени и узгојени у заточеништву или вештачки размножени. У пољима 16 
и 17 морају бити наведене појединости о одговарајућој дозволи друге 
државе. / The country of origin is the country where the specimens were taken from 
the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a country 
other than Serbia, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.  
 
 
18.-20. Када се ради о потврди о поновном извозу, држава последњјег 
поновног извоза је држава из које су примерци били увезени пре него су 
поново извезени из Републике Србије. Ако се ради о увозној дозволи, 
онда је то држава поновног извоза из које се примерци увозе. У пољима 19 
и 20 морају бити наведене појединости о одговарајућој потврди о 
поновном извозу. / The country of last re-export is, in the case of a re-export 
certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before 
being re-exported from Serbia. In the case of an import permit, it is the re-exporting 
country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain 
details of the relevant re-export certificate. 
 
 
21. Научни назив мора бити у складу са стандардним референтним 
документима за номенклатуру који су наведени у  Прилогу XX Правилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific 
name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred 
to in Annex XX of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of 
protected species. 
 
 
23.-25. Само за службену употребу. / For official use only. 
 
 
26. Увозник/(поновни) извозник или његов заступник мора, где је 
прикладно, да наведе број бродског или авионског теретног листа. / The 
importer/ (re-) exporter or his agent must, where appropriate, indicate the number of 
the bill of landing or air way bill. 
 
 
27. Попуњава царинска служба на месту уношења у Републику Србију или 
месту (поновног) извоза. При увозу, оригинал (образац 1) мора да се врати 
надлежном управном органу Републике Србије, „копија за власника” 
(образац 2) увознику или (поновном) извознику, а „копију за царинску 
службу” (образац 6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију. 
При (поновном) извозу, „копија коју царинска служба враћа надлежном 
управном органу” (образац 3) мора да се врати надлежном управном 
органу Републике Србије, оригинал (образац 1) и „копија за власника” 
(образац 2) (поновном) извознику, а „копија за царинску службу” (образац 
6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију.  / To be completed by 
the customs office of introduction into Serbia, or that of (re-) export as appropriate. In 
the case of introduction, the original (form 1) must be returned to the management 
authority of Serbia, the copy for the holder (form 2) to the importer and the copy for 
the customs (form 6) must be kept by the customs officer. In the case of (re-)export, 
the copy for return by customs to the issuing authority (form 3) must be returned to 
the management authority of Serbia, the original (form 1) and the copy for the holder 
(form 2) to the (re-)exporter and the copy for the customs (form 6) must be kept by 
the customs officer. 
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УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ОБРАСЦИМА ИЗ ПРИЛОГА X 

 
 

1. УВОЗНЕ ДОЗВОЛЕ 
 
ЗАХТЕВ 
 
Тачка 1.1. 
 
1. Подносилац захтева испуњава поља 1, 3 - 6 и 8 - 23 на захтеву (обрасцу 5).  
Посебан образац захтева испуњава се за сваку врсту на захтеву. 
2. Правилно попуњен/и образац/обрасци подносе се Министарсву, и морају да буду пропраћени 
документима које Министарство сматра потребним за издавање увозне дозволе из члана 3. и 4. 
Правилника. 
3. Изостављање података из захтева мора бити образложено. 
4. Ако се подноси захтев за дозволу за примерке за које је претходни захтев био одбијен, 
подносилац захтева дужан је да обавести Министарство о претходном одбијању захтева. 
5. За увозне дозволе које се односе на примерке из члана 32. став 1. тач. 1) до 7), подносилац 
мора да докаже Министарству да су испуњени услови за означавање прописани чланом 34. 
Правилника. 
 
Тачка 1.2 
 
1. Ако се ради о увозним дозволама издатим за примерке врста са Додатка I Конвенције и 
Прилога I Правилника, копија за државу извоза или државу поновног извоза може бити враћена 
подносиоцу захтева како би је предочио управном органу државе извоза или поновног извоза. 
Оригинал се задржава док поносилац захтева не предочи одговарајућу извозну дозволу или 
потврду о поновном извозу. 
2. Ако се копија за државу извоза или поновног извоза не врати подносиоцу захтева, даје му се 
писмена изјава да ће увозна дозвола бити издата и под којим условима. 
 
ПОСТУПАЊЕ СА ДОЗВОЛАМА 
 
Тачка 1.3. 
 
Увозник или његов овлашћени заступник предаје оригинал (образац 1), копију за власника 
(образац 2), копију коју царинска служба враћа надлежном управном органу (образац 3), копију 
за царинску службу (образац 5) и, ако је то предвиђено увозном дозволом сву документацију 
државе извоза или поновног извоза, граничној царинској служби на месту уношења у Републику 
Србију. У пољу 26 наводи се број бродског или авионског теретног листа. 
 
Тачка 1.4. 
 
1. Царинска служба испуњава поље 27 на оригиналу (образац 1), копији за власника (образац 2), 
копији коју царинска служба враћа надлежном управном органу (образац 3) и копији за 
царинску службу (образац 6). 
 
2. Царинска служба враћа копију за власника (образац 2) увознику или његовом овлашћеном 
заступнику. Оригинал (образац 1), копију коју царинска служба враћа надлежном управном 
органу (образац 3) и сву документацију државе извоза или поновног извоза царинска служба 
просљеђује Министарству. 
 
3. Копију за царинску службу (образац 6) задржава царинска служба за сопствену евиденцију. 
 
 
2. ИЗВОЗНА ДОЗВОЛА И ПОТВРДЕ О ПОНОВНОМ ИЗВОЗУ 
 
ЗАХТЕВ 
 



 14

Тачка 2.1. 
 
1. Подносилац захтева испуњава поља 1, 3, 4, 5 и 8 до 23 на обрасцу за захтев. Посебан образац 
захтева испуњава се за сваку врсту на захтеву. 
 
2. Правилно попуњен/и образац/обрасци подносе се Министарству. Захтев мора да садржи све 
податке и да буде пропраћен документима које Министарство сматра потребним за издавање 
извозне дозволе и потврде о поновном извозу из члана 8. и 9. Правилника. 
 
3. Изостављање података из захтева мора бити образложено. 
 
4. Ако се подноси захтев за примерке за које је претходни захтев био одбијен, подносилац 
захтева дужан је да обавести Министарсво о претходној одбијању захтева. 
 
5. За извозне дозволе које се односе на примерке из члана 33., подносилац мора Министарству да 
докаже да су испуњени услови за означавање прописани чланом 34. Правилника. 
 
6. Ако се као прилог захтеву за издавање потврде о поновном извозу преда копија за власника 
увозне дозволе, копија за увозника обавештња о увозу или потврда за трговину издата на темељу 
истих, наведени се документи враћају подносиоцу захтева тек након што Министарство у складу 
са чланом 45. став 4. измени на обрасцу број примерака за који предметни документ и даље 
важи. Када се потврда о поновном извозу издаје за укупни број примерака наведених у копији за 
власника увозне дозволе, копији за увозника обавештења о увозу или потврди за трговину, 
Министарство задржава наведене документе у складу са чланом 45. став 5. Правилника. 
 
7. Министарство ће утврдити исправност приложених докумената, по потреби након саветовања 
са управним органом друге државе. 
 
8. Одредбе става 6. и 7. ове тачке примјењују се и уколико се у прилог захтеву за издавање 
извозне дозволе преда потврда за трговину. 
 
9. Ако су примерци појединачно означени под надзором Министарства, како би се омогућило 
лакше позивање на документе наведене ставу 6. и 8. ове тачке, ти се документи не морају 
физички предавати заједно са захтевом, под условом да је њихов број наведен у захтеву. 
 
10. Ако не постоји документација из става 6. и 9. ове тачке, Министарство утврђује, према 
потреби у договору са надлежним управним органу друге државе, да ли су примерци који ће се 
поново извести законито унесени у Републику Србију, односно законито набављени унутар ње. 
 
ПОСТУПАЊЕ СА ДОЗВОЛАМА 
 
Тачка 2.2 
 
(Поновни) извозник или његов овлашћени заступник предаје оригинал (образац 1), копију за 
власника (образац 2), копију коју царинска служба враћа надлежном управном органу (образац 
3) и копију за царинску службу (образац 6) надлежној царинској служби. По потреби, у пољу 26 
наводи се број бродског или авионског теретног листа. 
 
Тачка 2.3. 
 
1. Царинска служба испуњава поље 27 на оригиналу (образац 1), копији за власника (образац 2), 
копији коју царинска служба враћа надлежном управном органу (образац 3) и копију за 
царинску службу (образац 6). 
 
2. Царинска служба враћа опригинал (образац 1) и копију за власника (образац 2) (поновном) 
извознику или његовом овлаштеном заступнику. 
 
3. Копију коју царинска служба враћа надлежном управном органу (образац 3) царинска служба 
просљеђује Минситарству. 
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4. Копију за царинску службу (образац 6), царинска служба задржава за сопствену евиденцију. 
 
3. ДОЗВОЛЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ У ЛИЧНОМ ВЛАСНИШТВУ 
Тачка 3.1. ЗАХТЕВ 
 
1. Подносилац захтева испуњава поља 1, 4 и 6 до 23 на захтеву (обрасцу 5) 
 
2. Правилно попуњен/и образац/обрасци подносе се Министарству, а морају да садрже све 
податке и да буду пропраћени документима које Министарство сматра потребнима за издавање 
дозвола за животиње у личном власништву из члана 19. Правилника. 
 
3. Изостављање података из захтева мора да буде образложено. 
 
4. Ако се подноси захтев за дозволе за које је за претходни захтев био одбијен, подносилац 
захтева дужан је обавести Министарство о претходном одбијању захтева. 
 
Тачка 3.2. ПОСТУПАЊЕ СА ДОЗВОЛАМА 
Тачка 3.2.1. Дозволе за животиње у личном власништву из Републике Србије 
 
1. Када се ради о дозволи из члана 20. став 1. власник дозволе предаје оригинал (образац 1) и 
попратне обрасце, а две фотокопије оригинала и попратних образаца царинској служби на оверу 
2. Царинска служба оверава попратне обрасце и њихове фотокопије на за то предвиђеном месту. 
3. Царинска служба враћа попратне обрасце и оригинал дозволе носиоцу дозволе. 
 
4. Царинска служба прослеђује фотокопију оригинала и оверену фотокопије попратног обрасца 
Министарству у складу са тачком 4.1., а једну фотокопију задржава за сопствену евиденцију. 
 
Тачка 3.2.2. Допуштења за животиње у особном власништву из других држава 
 
1. Када се ради о дозволи која се издаје у складу са чланом 20. став 2., власник дозволе поступа 
према одредбама из тачке 3.2.1. став 1. и додатно предаје царинског служби оригинал дозволе за 
животиње у личном власништву и попратне обрасце друге државе. 
 
2. Након што овери попратне обрасце обе дозволе, царинска служба враћа оригинале власнику, а 
са овереним фотокопијама попратних образаца и дозвола поступа на начин прописан у тачки 
3.2.1. ст. 2, 3. и 4. овог Прилога. 
 
4. ВРАЋАЊЕ ДОКУМЕНАТА НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ 
 
Тачка 4.1. 
1. Царинска служба без одлагања просљеђује Министарству све документе који су јој били 
предочени. 
 
2. Изузев одредбе претходног става ове тачке, царинска служба може електронским путем да 
потврди примање докумената које је издао надлежни управни орган. 
 
 



ПРИЛОГ XI  
Oбавештење о увозу 

 

 



 
УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 
 
1 . Наведите пуно име и адресу увозника или овлашћеног заступника. / Full name and address of the actual 
importer or authorised representative. 
 
 
4. Држава порекла је држава у којој су премерци узети из дивљине, рођени и узгојени у заточеништву 
или вештачки размножени. / The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, 
born and bred in captivity, or artificially propagated.  
 
 
5. Испуњава се само ако држава из које се примерци увозе није држава порекла. / Only applies where the 
country from which the specimens are imported is not the country of origin. 
 
 
6. Опис мора бити што прецизнији. / Description must be as precise as possible. 
 
 
9. Научни  назив врсте мора бити научни назив употребљен у Прилогу III , IV, VII или VIII Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific name must be the name used in 
Annex III, IV, VII or VIII to the Ministerial Оrdinance on transboundary movement and trade of protected species. 
 
 
10. Упишите III за врсте наведене у Додатку III Конвенције. / Enter III for species listed in Appendix III to 
CITES. 
 
 
12. Упишите број (III , IV, VII или VIII) Прилога Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама, у којем је врста наведена. / Enter the number (III, IV, VII or VIII) of the Annex to the 
Ministerial Оrdinance on transboundary movement and trade of protected species, in which the species is listed. 
 
 
13. Увозник мора да преда царинској служби на месту уношења у Републику Србију потписани 
оригинал (образац 1), „копију за увозника” (образац 2) и „копију за царинску службу” (образац 3), по 
потреби заједно са извозним документима за врсте из Додатка III Конвенције које је издала држава 
(поновног) извоза. / The importer has to submit the signed original (form 1), “copy for the importer” (form 2), and 
“copy for the customs” (form 3), where appropriate together with CITES Appendix III documents for the (re-) exporting 
country to the customs office of introduction into the Republic Serbia. 
 
 
14. Царинска служба шаље оверени оригинал (образац 1) надлежном управном органу, оверену 
„копију за увозника” (образац 2) враћа увознику или његовом овлашћеном заступнику, а оверену 
„копију за царинску службу” задржава за сопствену евиденцију. / The customs office shall send the 
stamped original (form 1) to the management authority, return the stamped “copy for the importer” (form 2) to the 
importer or his authorized representative and keep the stamped “copy for the customs” (form 3) to itself.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Потпис увозника или његовог овлашћеног заступника /  
Signature of the importer or the authorised representative 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 
 
1 . Наведите пуно име и адресу увозника или овлашћеног заступника. / Full name and address of the actual 
importer or authorised representative. 
 
 
4. Држава порекла је држава у којој су премерци узети из дивљине, рођени и узгојени у заточеништву 
или вештачки размножени. / The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, 
born and bred in captivity, or artificially propagated.  
 
 
5. Испуњава се само ако држава из које се примерци увозе није држава порекла. / Only applies where the 
country from which the specimens are imported is not the country of origin. 
 
 
6. Опис мора бити што прецизнији. / Description must be as precise as possible. 
 
 
9. Научни  назив врсте мора бити научни назив употребљен у Прилогу III , IV, VII или VIII Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific name must be the name used in 
Annex III, IV, VII or VIII to the Ministerial Оrdinance on transboundary movement and trade of protected species. 
 
 
10. Упишите III за врсте наведене у Додатку III Конвенције. / Enter III for species listed in Appendix III to 
CITES. 
 
 
12. Упишите број (III , IV, VII или VIII) Прилога Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама, у којем је врста наведена. / Enter the number (III, IV, VII or VIII) of the Annex to the 
Ministerial Оrdinance on transboundary movement and trade of protected species, in which the species is listed. 
 
 
13. Увозник мора да преда царинској служби на месту уношења у Републику Србију потписани 
оригинал (образац 1), „копију за увозника” (образац 2) и „копију за царинску службу” (образац 3), по 
потреби заједно са извозним документима за врсте из Додатка III Конвенције које је издала држава 
(поновног) извоза. / The importer has to submit the signed original (form 1), “copy for the importer” (form 2), and 
“copy for the customs” (form 3), where appropriate together with CITES Appendix III documents for the (re-) exporting 
country to the customs office of introduction into the Republic Serbia. 
 
 
14. Царинска служба шаље оверени оригинал (образац 1) надлежном управном органу, оверену 
„копију за увозника” (образац 2) враћа увознику или његовом овлашћеном заступнику, а оверену 
„копију за царинску службу” задржава за сопствену евиденцију. / The customs office shall send the 
stamped original (form 1) to the management authority, return the stamped “copy for the importer” (form 2) to the 
importer or his authorized representative and keep the stamped “copy for the customs” (form 3) to itself.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Потпис увозника или његовог овлашћеног заступника /  
Signature of the importer or the authorised representative 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 
 
1 . Наведите пуно име и адресу увозника или овлашћеног заступника. / Full name and address of the actual 
importer or authorised representative. 
 
 
4. Држава порекла је држава у којој су премерци узети из дивљине, рођени и узгојени у заточеништву 
или вештачки размножени. / The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, 
born and bred in captivity, or artificially propagated.  
 
 
5. Испуњава се само ако држава из које се примерци увозе није држава порекла. / Only applies where the 
country from which the specimens are imported is not the country of origin. 
 
 
6. Опис мора бити што прецизнији. / Description must be as precise as possible. 
 
 
9. Научни  назив врсте мора бити научни назив употребљен у Прилогу III , IV, VII или VIII Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific name must be the name used in 
Annex III, IV, VII or VIII to the Ministerial Оrdinance on transboundary movement and trade of protected species. 
 
 
10. Упишите III за врсте наведене у Додатку III Конвенције. / Enter III for species listed in Appendix III to 
CITES. 
 
 
12. Упишите број (III , IV, VII или VIII) Прилога Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама, у којем је врста наведена. / Enter the number (III, IV, VII or VIII) of the Annex to the 
Ministerial Оrdinance on transboundary movement and trade of protected species, in which the species is listed. 
 
 
13. Увозник мора да преда царинској служби на месту уношења у Републику Србију потписани 
оригинал (образац 1), „копију за увозника” (образац 2) и „копију за царинску службу” (образац 3), по 
потреби заједно са извозним документима за врсте из Додатка III Конвенције које је издала држава 
(поновног) извоза. / The importer has to submit the signed original (form 1), “copy for the importer” (form 2), and 
“copy for the customs” (form 3), where appropriate together with CITES Appendix III documents for the (re-) exporting 
country to the customs office of introduction into the Republic Serbia. 
 
 
14. Царинска служба шаље оверени оригинал (образац 1) надлежном управном органу, оверену 
„копију за увозника” (образац 2) враћа увознику или његовом овлашћеном заступнику, а оверену 
„копију за царинску службу” задржава за сопствену евиденцију. / The customs office shall send the 
stamped original (form 1) to the management authority, return the stamped “copy for the importer” (form 2) to the 
importer or his authorized representative and keep the stamped “copy for the customs” (form 3) to itself.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Потпис увозника или његовог овлашћеног заступника /  
Signature of the importer or the authorised representative 
 



ПРИЛОГ XII  
Потврдa 

 

 



 
 
УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 
1 . Пун назив и адреса власника дозволе, а не заступника. / Full name and address of the holder of the certificate, not 
of an agent.  
 
2. Испуњава се само ако је на увозној дозволи за наведене примерке прописана локација на којој морају да  
бораве, или ако примерци узети из дивљине морају да буду чувани на прописаној адреси. Свако пресељење, 
осим ради хитне ветеринарске интервенције уз услов да примерци буду враћени на прописану локацију, 
мора да претходно буде одобрено од стране надлежног управног органа (види поље 19.) / Only to be completed 
in case the import permit for the specimens concerned prescribes the location at which they are to be kept, or where 
specimens that were taken from the wild in Serbia shall be required to be kept at an authorised address. Any movement, 
except for urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned directly to their authorized location, from the 
location indicated shall then be subject to prior authorization from the competent management authority (see box 19). 
 
4. Опис мора да буде што прецизнији и да садржи код од три слова, у складу сa Прилогом XVI Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / Description must be as precise as possible and include 
a three-letter code in accordance with Annex XVI of the Ordinance on transboundary movement and trade in protected 
species.  
 
5/6. Користите јединице за количину и/или нето масу у складу сa онима у Прилогу XVI Правилника о 
прекограничном промету и трговнини  заштићеним врстама. / Use the units of quantity and/or net mass in 
accordance with those contained in Annex XVI to Ordinance on transboundary movement and trade in protected species. 
 
7. Упишите број Додатка Конвенције CITES ( I, II или III) у којем је врста наведена на дан издавања потврде. / 
Enter the number of the CITES Appendix (I, II or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
8. Упишите број Прилога Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама (I или VII) у 
којем је врста наведена на дан издавања потврде. / Enter the number of the Annex to Ordinance on transboundary 
movement and trade in protected species (I or VII), in which the species is listed at the date of issue of the certificate.  
 
9. Изаберите један од следећих кодова за ознаку порекла: / Use one of the following codes to indicate the source:  
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching operation  
 
D - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за комерцијалне сврхе и биљке из Прилога I вештачки 
размножене за комерцијалне сврхе у складу са чланом 27. и 29. Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама, њихови делови и деривати / Specimens of Annex I animal species bred in captivity 
for commercial purposes and specimens of Annex I plant species artificially propagated for commercial purposes in 
accordance with Articles 27 and 29 of Ordinance on transboundary movement and trade in protected species, as well as 
parts and derivatives thereof 
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за некомерцијалне сврхе и примерци биљних 
врста из Прилога II и III вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о прекограничном промету 
и трговини заштићеним врстама, њихови делови и деривати. / Specimens of Annex I plant species artificially 
propagated for noncommercial purposes and specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in 
accordance with Article 29 of Ordinance on transboundary movement and trade of protected species, as well as parts and 
derivatives thereof 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне сврхе и животиње из Прилога II и III 
узгојене у заточеништву у складу са чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама, њихови делови и деривати. / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-
commercial purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in accordance with Article 27 of 
Ordinance on transboundary movement and trade in protected species, as well as parts and derivatives thereof 
 
F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. Правилника о прекограничном 
промету и трговини заштићеним врстама нису задовољени, њихови делови и деривати / Specimens of animal 
species born in captivity but for which the criteria of Article 27 of Ordinance on transboundary movement and trade of 
protected species are not met, as well as parts and derivates thereof 
 
I - Заплењени или одузети примерци (користи се заједно сa неким другим кодом порекла)* / Confiscated or 
seized specimens (to be used only in conjunction with another source code)  
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно сa неким другим кодом порекла)* / Pre-Convention 
specimens (to be used only in conjunction with another source code) 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено) / Source unknown (must be justified) 
 
* Користити само заједно са другим кодом извора 
 
10.-12. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, рођени и узгојени у заточеништву 
или вештачки размножени. / The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and 
bred in captivity, or artificially propagated. 
 
13-15. Држава увоза је држава која је издала увозну дозволу за наведене примерке. / The State of import is the 
State that has issued the import permit for the specimens concerned. 
 
16. Научни назив врсте мора бити у складу са стандардним изворима за номенклатуру из Прилога XX 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific name must be in 
accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex XX to Ordinance on transboundary 
movement and trade in protected species. 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 
 
1 . Пун назив и адреса власника дозволе, а не заступника. / Full name and address of the holder of the certificate, not 
of an agent.  
 
2. Испуњава се само ако је на увозној дозволи за наведене примерке прописана локација на којој морају да  
бораве, или ако примерци узети из дивљине морају да буду чувани на прописаној адреси. Свако пресељење, 
осим ради хитне ветеринарске интервенције уз услов да примерци буду враћени на прописану локацију, 
мора да претходно буде одобрено од стране надлежног управног органа (види поље 19.) / Only to be completed 
in case the import permit for the specimens concerned prescribes the location at which they are to be kept, or where 
specimens that were taken from the wild in Serbia shall be required to be kept at an authorised address. Any movement, 
except for urgent veterinary treatment and provided the specimens are returned directly to their authorized location, from the 
location indicated shall then be subject to prior authorization from the competent management authority (see box 19). 
 
4. Опис мора да буде што прецизнији и да садржи код од три слова, у складу сa Прилогом XVI Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / Description must be as precise as possible and include 
a three-letter code in accordance with Annex XVI of the Ordinance on transboundary movement and trade in protected 
species.  
 
5/6. Користите јединице за количину и/или нето масу у складу сa онима у Прилогу XVI Правилника о 
прекограничном промету и трговнини  заштићеним врстама. / Use the units of quantity and/or net mass in 
accordance with those contained in Annex XVI to Ordinance on transboundary movement and trade in protected species. 
 
7. Упишите број Додатка Конвенције CITES ( I, II или III) у којем је врста наведена на дан издавања потврде. / 
Enter the number of the CITES Appendix (I, II or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
8. Упишите број Прилога Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама (I или VII) у 
којем је врста наведена на дан издавања потврде. / Enter the number of the Annex to Ordinance on transboundary 
movement and trade in protected species (I or VII), in which the species is listed at the date of issue of the certificate.  
 
9. Изаберите један од следећих кодова за ознаку порекла: / Use one of the following codes to indicate the source:  
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching operation  
 
D - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за комерцијалне сврхе и биљке из Прилога I вештачки 
размножене за комерцијалне сврхе у складу са чланом 27. и 29. Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама, њихови делови и деривати / Specimens of Annex I animal species bred in captivity 
for commercial purposes and specimens of Annex I plant species artificially propagated for commercial purposes in 
accordance with Articles 27 and 29 of Ordinance on transboundary movement and trade in protected species, as well as 
parts and derivatives thereof 
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за некомерцијалне сврхе и примерци биљних 
врста из Прилога II и III вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о прекограничном промету 
и трговини заштићеним врстама, њихови делови и деривати. / Specimens of Annex I plant species artificially 
propagated for noncommercial purposes and specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in 
accordance with Article 29 of Ordinance on transboundary movement and trade of protected species, as well as parts and 
derivatives thereof 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне сврхе и животиње из Прилога II и III 
узгојене у заточеништву у складу са чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама, њихови делови и деривати. / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-
commercial purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in accordance with Article 27 of 
Ordinance on transboundary movement and trade in protected species, as well as parts and derivatives thereof 
 
F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. Правилника о прекограничном 
промету и трговини заштићеним врстама нису задовољени, њихови делови и деривати / Specimens of animal 
species born in captivity but for which the criteria of Article 27 of Ordinance on transboundary movement and trade of 
protected species are not met, as well as parts and derivates thereof 
 
I - Заплењени или одузети примерци (користи се заједно сa неким другим кодом порекла)* / Confiscated or 
seized specimens (to be used only in conjunction with another source code)  
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно сa неким другим кодом порекла)* / Pre-Convention 
specimens (to be used only in conjunction with another source code) 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено) / Source unknown (must be justified) 
 
* Користити само заједно са другим кодом извора 
 
10.-12. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, рођени и узгојени у заточеништву 
или вештачки размножени. / The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and 
bred in captivity, or artificially propagated. 
 
13-15. Држава увоза је држава која је издала увозну дозволу за наведене примерке. / The State of import is the 
State that has issued the import permit for the specimens concerned. 
 
16. Научни назив врсте мора бити у складу са стандардним изворима за номенклатуру из Прилога XX 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific name must be in 
accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex XX to Ordinance on transboundary 
movement and trade in protected species. 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 
1 . Пун назив и адреса власника дозволе, а не заступника. / Full name and address of the holder of the certificate, not of an 
agent.  
 
2. Испуњава се само ако је на увозној дозволи за наведене примерке прописана локација на којој морају да  бораве, 
или ако примерци узети из дивљине морају да буду чувани на прописаној адреси. Свако пресељење, осим ради 
хитне ветеринарске интервенције уз услов да примерци буду враћени на прописану локацију, мора да претходно 
буде одобрено од стране надлежног управног органа (види поље 19.) / Only to be completed in case the import permit for 
the specimens concerned prescribes the location at which they are to be kept, or where specimens that were taken from the wild in 
Serbia shall be required to be kept at an authorised address. Any movement, except for urgent veterinary treatment and provided the 
specimens are returned directly to their authorized location, from the location indicated shall then be subject to prior authorization from 
the competent management authority (see box 19). 
 
4. Опис мора да буде што прецизнији и да садржи код од три слова, у складу сa Прилогом XVI Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / Description must be as precise as possible and include a three-
letter code in accordance with Annex XVI of the Ordinance on transboundary movement and trade in protected species.  
 
5/6. Користите јединице за количину и/или нето масу у складу сa онима у Прилогу XVI Правилника о прекограничном 
промету и трговнини  заштићеним врстама. / Use the units of quantity and/or net mass in accordance with those contained in 
Annex XVI to Ordinance on transboundary movement and trade in protected species. 
 
7. Упишите број Додатка Конвенције CITES ( I, II или III) у којем је врста наведена на дан издавања потврде. / Enter the 
number of the CITES Appendix (I, II or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate. 
 
8. Упишите број Прилога Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама (I или VII) у којем је 
врста наведена на дан издавања потврде. / Enter the number of the Annex to Ordinance on transboundary movement and trade 
in protected species (I or VII), in which the species is listed at the date of issue of the certificate.  
 
9. Изаберите један од следећих кодова за ознаку порекла: / Use one of the following codes to indicate the source:  
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching operation  
 
D - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за комерцијалне сврхе и биљке из Прилога I вештачки 
размножене за комерцијалне сврхе у складу са чланом 27. и 29. Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама, њихови делови и деривати / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for commercial 
purposes and specimens of Annex I plant species artificially propagated for commercial purposes in accordance with Articles 27 and 
29 of Ordinance on transboundary movement and trade in protected species, as well as parts and derivatives thereof 
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за некомерцијалне сврхе и примерци биљних врста 
из Прилога II и III вештачки размножени у складу са чланом 30. Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама, њихови делови и деривати. / Specimens of Annex I plant species artificially propagated for 
noncommercial purposes and specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in accordance with Article 30 of 
Ordinance on transboundary movement and trade of protected species, as well as parts and derivatives thereof 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне сврхе и животиње из Прилога II и III узгојене у 
заточеништву у складу са чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, 
њихови делови и деривати. / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-commercial purposes and specimens 
of Annexes II and III animal species bred in captivity in accordance with Article 27 of Ordinance on transboundary movement and 
trade in protected species, as well as parts and derivatives thereof 
 
F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама нису задовољени, њихови делови и деривати / Specimens of animal species born in 
captivity but for which the criteria of Article 27 of Ordinance on transboundary movement and trade of protected species are not met, 
as well as parts and derivates thereof 
 
I - Заплењени или одузети примерци (користи се заједно сa неким другим кодом порекла)* / Confiscated or seized 
specimens (to be used only in conjunction with another source code)  
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно сa неким другим кодом порекла)* / Pre-Convention specimens (to be 
used only in conjunction with another source code) 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено) / Source unknown (must be justified) 
 
* Користити само заједно са другим кодом извора 
 
10.-12. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, рођени и узгојени у заточеништву или 
вештачки размножени. / The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in 
captivity, or artificially propagated. 
 
13-15. Држава увоза је држава која је издала увозну дозволу за наведене примерке. /  The State of import is the State that 
has issued the import permit for the specimens concerned. 
 
16. Научни назив врсте мора бити у складу са стандардним изворима за номенклатуру из Прилога XX Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / The scientific name must be in accordance with the standard 
references for nomenclature referred to in Annex XX to Ordinance on transboundary movement and trade in protected species. 
 
18. Наведите што више појединости и образложите свако изостављање тражених података./ Provide 
as many details as possible and justify any omission to the information required above. 
 



ПРИЛОГ XIII  
Етикета за размену научног материјала 

 

 



ПРИЛОГ XIV  
 Дозвола за путујуће изложбе  
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 

1. Надлежни управни орган који издаје потврде успоставља јединствени 
број. / A unique number should be generated by the issuing management authority 
for the certificate. 
 
2. Крајњи рок важења документа не сме бити дужи од три године од дана 
издавања. У случајевима кад путујућа изложба потиче из треће државе, 
крајњи рок важења не сме бити дужи од оног који је назначен на 
oдговарајућој потврди из те државе. / The date of expiry of the document may 
not be more than three years after the date of issuance. Where the traveling 
exhibition originates from a third country the expiry date shall be no later than that 
indicated on the equivalent certificate from that country. 
 
3. Пуно име, стална адреса и држава власника примерка на који се дозвола 
односи. Изостављање потписа власника чини дозволу неважећом. / 
Complete the full name, permanent address and country of the owner of the 
specimen covered by the certificate. Absence of the signature of the owner renders 
the certificate invalid. 
 
4. Назив, адреса и држава управног органа који издаје дозволу треба 
унапред одштампати на обрасцу. / The name, address and country of the issuing 
management authority should already be pre-printed on the form. 
 
5. Текст у овом пољу је унапред одштампан и у њему се наводи да дозвола 
важи за вишеструки прелаз примерака преко границе у оквиру изложбе, 
искључиво у сврху излагања, што омогућује излагање примерака јавности 
у складу сa чланом 17. Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама, и садржи објашњење да се оригинал дозволе не 
задржава него остаје уз примерак врсте/власника. Ово се поље такође 
може употребити и као образложење за неуписивање одређених података. 
/ This block has been pre-printed to indicate the validity of the certificate for multiple 
cross-border movements of the specimen with its exhibition for exhibition purposes 
only, allowing the specimens to be displayed to the public in accordance with Article 
17 of the Ministerial Ordinance on transboundary movement and trade of protected 
species and to clarify that the certificate is not to be collected but is to remain with the 
specimen/owner. This block also can be used to justify the omission of certain 
information. 
 
6. Текст у овом пољу је унапред одштампан и наводи да је кретање преко 
границе дозвољено у свакој држави која ову потврду прихвата као 
предмет националног права. / This block has been pre-printed to indicate that 
cross-border movement is permitted to any country accepting this certificate as a 
matter of national law. 
 
7. У овом  пољу одштампан је код Q за путујуће изложбе. / This block has 
been pre-printed with the code Q for traveling exhibitions. 
 
8. Наведите број сигурносне маркице из поља 19. / Indicate the number of the 
security stamp affixed in block 19. 
 
9. Научни назив мора бити у складу са стандардним референтним 
документима за номенклатуру. / The scientific name must be in accordance with 
the standard references for nomenclature. 
 
10. Опишите што прецизније примерке на које се дозвола односи, 
укључујући идентификационе ознаке (маркице, прстење, јединствене 
ознаке, итд.) како би ове ознаке помогле надлежним органима државе у 
коју изложба улази да утврди да се дозвола односи на примерак врсте за 
коју је издата. По могућности треба навести пол и старост примерка у 
време издавања потврде. / Describe, as precisely as possible, the specimen 
covered by the certificate, including identifying marks (tags, rings, unique markings, 
etc.) sufficient to permit the authorities of the country into which the exhibition enters 
to verify that the certificate corresponds to the specimen covered. The sex and age, 
at the time of the issuance of the certificate, should be recorded, where possible. 
 
11. Наведите укупан број примерака. Када се ради о живим животињама, 
треба бити наведен један примерак. Уколико постоји више примерака 
потребно је навести „видети приложени попис”. / Indicate the total number of 
specimens. In the case of live animals it should normally be one. If more than one 
specimen, state 'see attached inventory'. 
 
12. Упишите број Додатка Конвенције (I, II или III)  у ком се врста налази на 
дан издавања дозволе или потврде. / .  Enter the number of the Appendix to the 
Convention (I, II or III) in which the species is listed at the time of issuance of the 
permit or certificate. 
 
 13. Упишите ознаку Прилога Правилника (I, II или III) у којем се врста 
налази на дан издавања дозволе или потврде. / Enter the letter of the 
Ministerial Ordinance Annex (I, II or III) in which the species is listed at the time of 
issuance of the permit or certificate. 
 
14. Користите доле наведене кодове за означавање порекла. Ова дозвола 
се не може издати за примерке означене кодом извора W, R, F или U. 
Изузетно може се допустити ако су примерци стечени или унети у 
Републику Србију пре примене одредби које се односе на врсте са Додатка 
I, II и III Конвенције или врсте из Прилога I, II и III Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. У том случају 
користи се и код О. / Use the codes below to indicate the source. This certificate 
may not be used for specimens with source code W, R, F or U unless they were 
acquired in, or were introduced into Serbia before the provisions relating to species 
listed in Appendices I, II or III to the Convention or Annexes I, II and III to the 
Ordinance on transboundary movement and trade in protected species became 
applicable to them and code O is also used. 
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching 
operation 
 

A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за 
некомерцијалне сврхе и примерци биљних врста из Прилога II и III 
вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама / Specimens of 
Annex I plant species artificially propagated for non-commercial purposes and 
specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in accordance 
with Article 29. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade in 
protected species. 
 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне 
сврхе и животиње из Прилога II и III узгојене у заточеништву у складу са 
чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-commercial 
purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in 
accordance with Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and 
trade in protected species. 
 
F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
нису задовољени. / Specimens of animal species born in captivity but for which the 
criteria of Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade 
of protected species are not met.  
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно са неким другим кодом 
порекла). / Pre-Convention specimens (to be used only in conjunction with another 
source code). 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено). / Source unknown (must be 
justified). 
 
15.-16. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, 
рођени и узгојени у заточеништву или вештачки размножени. У пољу 16. 
морају бити наведене појединости о одговарајућој дозволи. / The country of 
origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in 
captivity, or artificially propagated. Тhe box 16 must contain details of the relevant 
permit. 
 
17. Oво поље мора да садржи регистарски број изложбе. / This block must 
contain the exhibition registration number. 
 
18. Упишите датум набавке само за примерке који су набављени или 
стечени у Републици Србији пре примене одредби које се односе на врсте 
из Додатка I, II или III Конвенције, или врсте из Прилога  I, II и III Павилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / Enter the date 
of acquisition only for specimens which were acquired in or were introduced into 
Serbia before the provisions relating to species listed in Appendices I, II or III to the 
Convention or Annexes I, II and III of the Ministerial Ordinance became applicable to 
them. 
 
19. Попуњава надлежни управни орган који издаје потврду. Потврду може 
издати само управни орган државе из које путујућа изложба потиче и то 
само ако је власник изложбе код тог управног органа пријавио све 
појединости о примерку. . Мора бити уписано пуно име службеника који 
издаје потврду. Печат, потпис и, по потреби, број сигурносне маркице, 
морају бити јасно читљиви. / To be completed by the official who issues the 
certificate. A certificate may only be issued by the management authority of the 
country where an exhibition is based and only when the owner of the exhibition has 
registered full details of the specimen with that management authority. The name of 
the issuing official must be written in full. The seal, signature and, where appropriate, 
security stamp number, should be clearly legible. 
 
20. Ово поље користи надлежни управни орган  за упућивање на 
национално законодавство или друге посебне услове за прекогранични 
промет. / This block may be used to refer to national legislation or additional special 
conditions  placed  on  the  cross-border  movement. 
 
21. Текст у овом пољу је унапред одштампан и односи се на приложен 
пропратни образац на којем се оверавају сва прекогранична кретања. / This 
block has been pre-printed to refer to attached continuation sheet indicating all cross-
border movements. 
 
Према тачки 5.овог образца, након истека важности ова потврда мора да 
се вратити управном органу који ју је издао./ Subject to point 5, upon 
expiration, this document must be returned to the issuing management authority. 
 
Власник потврде или његов овлашћени заступник предаје оригинал ове 
дозволе (образац 1)  и пропратне обрасце,  две фотокопије оригинала и 
пропратног обрасца царинској служби на оверу. Након попуњавања 
пропратног обрасца, царинска служба враћа оригинал ове дозволе 
(образац 1) и оверену копију пропратног образца  власнику или његовом 
овлаштеном заступнику. Царинска служба прослеђује фотокопију 
оригинала и оверену копију пропратног обрасца дозволе управнoм органу 
Републике Србије из поља 4. обрасца, а  задржава po једну фотокопију 
оригинала и пропратног обрасца за сопствену евиденцију. / The holder or his 
authorised representative shall surrender the original of this certificate (form 1) for 
verification purposes and submit the accompanying continuation sheet and copies 
thereof to a customs office. The custom office shall, after completing the continuation 
sheet, return the original of this certificate (form 1) and the continuation sheet to the 
holder or to his authorised representative, forward one endorsed copy of original 
(form 1) and continuation sheet of the certificate to the management authority and 
one endorsed copy keep one endorsed copy of original (form 1) and continuation 
sheet customs register. 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 

1. Надлежни управни орган који издаје потврде успоставља јединствени 
број. / A unique number should be generated by the issuing management authority 
for the certificate. 
 
2. Крајњи рок важења документа не сме бити дужи од три године од дана 
издавања. У случајевима кад путујућа изложба потиче из треће државе, 
крајњи рок важења не сме бити дужи од онога који је назначен на 
одговарајућој потврди из те државе. / The date of expiry of the document may 
not be more than three years after the date of issuance. Where the traveling 
exhibition originates from a third country the expiry date shall be no later than that 
indicated on the equivalent certificate from that country. 
 
3. Пуно име, стална адреса и држава власника примерка на који се дозвола 
односи. Изостављање потписа власника чини дозволу неважећом. / 
Complete the full name, permanent address and country of the owner of the 
specimen covered by the certificate. Absence of the signature of the owner renders 
the certificate invalid. 
 
4. Назив, адреса и држава управног органа који издаје дозволу треба 
унапред одштампати на обрасцу. / The name, address and country of the issuing 
management authority should already be pre-printed on the form. 
 
5. Текст у овом пољу је унапред одштампан и у њему се наводи да дозвола 
важи за вишеструки прелаз примерака преко границе у оквиру изложбе, 
искључиво у сврху излагања, што омогућује излагање примерака јавности 
у складу сa чланом 17. Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама, и садржи објашњење да се оригинал дозволе не 
задржава него остаје уз примерак врсте/власника. Ово се поље такође 
може употребити и као образложење за неуписивање одређених података. 
/ This block has been pre-printed to indicate the validity of the certificate for multiple 
cross-border movements of the specimen with its exhibition for exhibition purposes 
only, allowing the specimens to be displayed to the public in accordance with Article 
17 of the Ministerial Ordinance on transboundary movement and trade of protected 
species and to clarify that the certificate is not to be collected but is to remain with the 
specimen/owner. This block also can be used to justify the omission of certain 
information. 
 
6. Текст у овом пољу је унапред одштампан и наводи да је кретање преко 
границе дозвољено у свакој држави која ову потврду прихвата као 
предмет националног права. / This block has been pre-printed to indicate that 
cross-border movement is permitted to any country accepting this certificate as a 
matter of national law. 
 
7. У овом  пољу одштампан је код Q за путујуће изложбе. / This block has 
been pre-printed with the code Q for traveling exhibitions. 
 
8. Наведите број сигурносне маркице из поља 19. / Indicate the number of the 
security stamp affixed in block 19. 
 
9. Научни назив мора бити у складу са стандардним референтним 
документима за номенклатуру. / The scientific name must be in accordance with 
the standard references for nomenclature. 
 
10. Опишите што прецизније примерке на које се дозвола односи, 
укључујући идентификационе ознаке (маркице, прстење, јединствене 
ознаке, итд.) како би ове ознаке помогле надлежним органима државе у 
коју изложба улази да утврди да се дозвола односи на примерак врсте за 
коју је издата. По могућности треба навести пол и старост примерка у 
време издавања потврде. / Describe, as precisely as possible, the specimen 
covered by the certificate, including identifying marks (tags, rings, unique markings, 
etc.) sufficient to permit the authorities of the country into which the exhibition enters 
to verify that the certificate corresponds to the specimen covered. The sex and age, 
at the time of the issuance of the certificate, should be recorded, where possible. 
 
11. Наведите укупан број примерака. Када се ради о живим животињама, 
треба бити наведен један примерак. Уколико постоји више примерака 
потребно је навести „видети приложени попис”. / Indicate the total number of 
specimens. In the case of live animals it should normally be one. If more than one 
specimen, state 'see attached inventory'. 
 
12. Упишите број Додатка Конвенције (I, II или III)  у ком се врста налази на 
дан издавања дозволе или потврде. / .  Enter the number of the Appendix to the 
Convention (I, II or III) in which the species is listed at the time of issuance of the 
permit or certificate. 
 
 13. Упишите ознаку Прилога Правилника (I, II или III) у којем се врста 
налази на дан издавања дозволе или потврде. / Enter the letter of the 
Ministerial Ordinance Annex (I, II or III) in which the species is listed at the time of 
issuance of the permit or certificate. 
 
14. Користите доле наведене кодове за означавање порекла. Ова дозвола 
се не може издати за примерке означене кодом извора W, R, F или U. 
Изузетно може се допустити ако су примерци стечени или унети у 
Републику Србију пре примене одредби које се односе на врсте са Додатка 
I, II и III Конвенције или врсте из Прилога I, II и III Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. У том случају 
користи се и код О. / Use the codes below to indicate the source. This certificate 
may not be used for specimens with source code W, R, F or U unless they were 
acquired in, or were introduced into Serbia before the provisions relating to species 
listed in Appendices I, II or III to the Convention or Annexes I, II and III to the 
Ordinance on transboundary movement and trade in protected species became 
applicable to them and code O is also used. 
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching 
operation 
 
 

A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за 
некомерцијалне сврхе и примерци биљних врста из Прилога II и III 
вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама / Specimens of 
Annex I plant species artificially propagated for non-commercial purposes and 
specimens of Annexes II and III plant species artificially propagated in accordance 
with Article 29. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade in 
protected species. 
 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне 
сврхе и животиње из Прилога II и III узгојене у заточеништву у складу са 
чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-commercial 
purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in 
accordance with Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and 
trade in protected species. 
 
F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
нису задовољени. / Specimens of animal species born in captivity but for which the 
criteria of Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade 
of protected species are not met.  
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно са неким другим кодом 
порекла). / Pre-Convention specimens (to be used only in conjunction with another 
source code). 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено). / Source unknown (must be 
justified). 
 
15.-16. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, 
рођени и узгојени у заточеништву или вештачки размножени. У пољу 16. 
морају бити наведене појединости о одговарајућој дозволи. / The country of 
origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in 
captivity, or artificially propagated. Тhe box 16 must contain details of the relevant 
permit. 
 
17. Oво поље мора да садржи регистарски број изложбе. / This block must 
contain the exhibition registration number. 
 
18. Упишите датум набавке само за примерке који су набављени или 
стечени у Републици Србији пре примене одредби које се односе на врсте 
из Додатка I, II или III Конвенције, или врсте из Прилога  I, II и III Павилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / Enter the date 
of acquisition only for specimens which were acquired in or were introduced into 
Serbia before the provisions relating to species listed in Appendices I, II or III to the 
Convention or Annexes I, II and III of the Ministerial Ordinance became applicable to 
them. 
 
19. Попуњава надлежни управни орган који издаје потврду. Потврду може 
издати само управни орган државе из које путујућа изложба потиче и то 
само ако је власник изложбе код тог управног органа пријавио све 
појединости о примерку. . Мора бити уписано пуно име службеника који 
издаје потврду. Печат, потпис и, по потреби, број сигурносне маркице, 
морају бити јасно читљиви. / To be completed by the official who issues the 
certificate. A certificate may only be issued by the management authority of the 
country where an exhibition is based and only when the owner of the exhibition has 
registered full details of the specimen with that management authority. The name of 
the issuing official must be written in full. The seal, signature and, where appropriate, 
security stamp number, should be clearly legible. 
 
20. Ово поље користи надлежни управни орган  за упућивање на 
национално законодавство или друге посебне услове за прекогранични 
промет. / This block may be used to refer to national legislation or additional special 
conditions  placed  on  the  cross-border  movement. 
 
21. Текст у овом пољу је унапред одштампан и односи се на приложен 
пропратни образац на којем се оверавају сва прекогранична кретања. / This 
block has been pre-printed to refer to attached continuation sheet indicating all cross-
border movements. 
 
Према тачки 5.овог образца, након истека важности ова потврда мора да 
се вратити управном органу који ју је издао./ Subject to point 5, upon 
expiration, this document must be returned to the issuing management authority. 
 
Власник потврде или његов овлашћени заступник предаје оригинал ове 
дозволе (образац 1)  и пропратне обрасце,  две фотокопије оригинала и 
пропратног обрасца царинској служби на оверу. Након попуњавања 
пропратног обрасца, царинска служба враћа оригинал ове дозволе 
(образац 1) и оверену копију пропратног образца  власнику или његовом 
овлаштеном заступнику. Царинска служба прослеђује фотокопију 
оригинала и оверену копију пропратног обрасца дозволе управнoм органу 
Републике Србије из поља 4. обрасца, а  задржава po једну фотокопију 
оригинала и пропратног обрасца за сопствену евиденцију. / The holder or his 
authorised representative shall surrender the original of this certificate (form 1) for 
verification purposes and submit the accompanying continuation sheet and copies 
thereof to a customs office. The custom office shall, after completing the continuation 
sheet, return the original of this certificate (form 1) and the continuation sheet to the 
holder or to his authorised representative, forward one endorsed copy of original 
(form 1) and continuation sheet of the certificate to the management authority and 
one endorsed copy keep one endorsed copy of original (form 1) and continuation 
sheet customs register. 
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УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations 
 

3. Пуно име, стална адреса и земља власника примерка на који се дозвола 
односи. Изостављање потписа власника чини дозволу неважећом. / 
Complete the full name, permanent address and country of the owner of the 
specimen covered by the certificate. Absence of the signature of the owner renders 
the certificate invalid. 
 
8. Наведите број сигурносне маркице из поља 19. / Indicate the number of the 
security stamp affixed in block 19. 
 
9. Научни назив мора бити у складу са стандардним референтним 
документима за номенклатуру наведенима у Прилогу XVIII Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама . / The scientific 
name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred 
to in Annex XVIII оf the Ministerial Ordinance on the movement and trade of 
protected species. 
 
10. Опишите што прецизније примерке на које се дозвола односи, 
укључујући идентификационе ознаке (маркице, прстење, јединствене 
ознаке, итд.) како би ове ознаке помогле надлежним органима државе у 
коју изложба улази да утврди да се дозвола односи на примерак врсте за 
коју је издата. По могућности треба навести пол и старост примерка у 
време издавања потврде. / Describe, as precisely as possible, the specimen 
covered by the certificate, including identifying marks (tags, rings, unique markings, 
etc.) sufficient to permit the authorities of the country into which the exhibition enters 
to verify that the certificate corresponds to the specimen covered. The sex and age, 
at the time of the issuance of the certificate, should be recorded, where possible. 
 
11. Наведите укупан број примерака. Када се ради о живим животињама, 
треба бити наведен један примерак. Уколико постоји више примерака 
потребно је навести „видети приложени попис”. / Indicate the total number of 
specimens. In the case of live animals it should normally be one. If more than one 
specimen, state 'see attached inventory'. 
 
12. Упишите број Додатка Конвенције (I, II или III)  у ком се врста налази на 
дан издавања дозволе или потврде. /   Enter the number of the Appendix to the 
Convention (I, II or III) in which the species is listed at the time of issuance of the 
permit or certificate. 
 
 13. Упишите ознаку Прилога Правилника (I, II или III) у којем се врста 
налази на дан издавања дозволе или потврде. / Enter the letter of the 
Ministerial Ordinance Annex (I, II or III) in which the species is listed at the time of 
issuance of the permit or certificate. 
 
14. Користите доле наведене кодове за означавање порекла. Ова дозвола 
се не може издати за примерке означене кодом извора W, R, F или U. 
Изузетно може се допустити ако су примерци стечени или унети у 
Републику Србију пре примене одредби које се односе на врсте са Додатка 
I, II и III Конвенције или врсте из Прилога I, II и III Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. У том случају 
користи се и код О. / Use the codes below to indicate the source. This certificate 
may not be used for specimens with source code W, R, F or U unless they were 
acquired in, or were introduced into Serbia before the provisions relating to species 
listed in Appendices I, II or III to the Convention or Annexes I, II and III to the 
Ordinance on transboundary movement and trade in protected species became 
applicable to them and code O is also used. 
 
W - Примерци узети из дивљине / Specimens taken from the wild 
 
R - Примерци из фармског узгоја / Specimens originating from a ranching 
operation 
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за 
некомерцијалне сврхе и примерци биљних врста из Прилога II и III 
вештачки размножени у складу са чланом 29. Правилника о прекограничном 
промету и трговини заштићеним врстама / Specimens of Annex I plant species 
artificially propagated for non-commercial purposes and specimens of Annexes II and 
III plant species artificially propagated in accordance with Article 29. of Ministerial 
ordinance on transboundary movement and trade in protected species. 
 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне 
сврхе и животиње из Прилога II и III узгојене у заточеништву у складу са 
чланом 27. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for non-commercial 
purposes and specimens of Annexes II and III animal species bred in captivity in 
accordance with Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and 
trade in protected species. 
 
F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
нису задовољени. / Specimens of animal species born in captivity but for which the 
criteria of Article 27. of Ministerial ordinance on transboundary movement and trade 
of protected species are not met.  
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно са неким другим кодом 
порекла). / Pre-Convention specimens (to be used only in conjunction with another 
source code). 
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено). / Source unknown (must be 
justified). 
 
15.-16. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, 
рођени и узгојени у заточеништву или вештачки размножени. У пољу 16. 
морају бити наведене појединости о одговарајућој дозволи. / The country of 
origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in 
captivity, or artificially propagated. Тhe box 16 must contain details of the relevant 
permit. 
 
 

17. Oво поље мора да садржи регистарски број изложбе. / This block must 
contain the exhibition registration number. 
 
18. Упишите датум набавке само за примерке који су набављени или 
стечени у Републици Србији пре примене одредби које се односе на врсте 
из Додатка I, II или III Конвенције, или врсте из Прилога  I, II и III Павилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. / Enter the date 
of acquisition only for specimens which were acquired in or were introduced into 
Serbia before the provisions relating to species listed in Appendices I, II or III to the 
Convention or Annexes I, II and III of the Ministerial Ordinance became applicable to 
them. 
 
19. Доставите што више детаља и образложите свако изостављање 
тражених података. / Provide as many details as possible and justify any omissions 
to the information required above. 
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УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ОБРАСЦИМА ИЗ ПРИЛОГА XIV 

 
 
1. ДОЗВОЛЕ ЗА ПУТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ 
 
Тачка 1.1. ЗАХТЕВ 
 
1. Подносилац захтева, испуњава поља 3 и од 9 до 18 на захтеву (образац 3). 
 
2. Правилно попуњен/и образац/обрасци подносе се Министарству, и морају да садрже податке и 
да буду попраћени документима које Министарство сматра потребним за издавање дозвле за 
путујуће изложбе из члана 17. Правилника. 
 
3. Изостављање података из захтева мора бити образложено. 
 
4. Ако се подноси захтев за дозволу за примерке за које је претходни захтев био одбијен, 
подносилац захтева дужан је да обавести Министарство о претходном  одбијању захтева. 
 
Тачка 2. ПОСТУПАЊЕ СА ДОЗВОЛАMA 
 
Тачка 2.1. Путујуће изложбе регистроване у Републици Србији 
 
1. Власник или његов овлашћени заступник, када се ради о путујућој изложби регистрованој у 
Републици Србији, предаје оригинал (образац 1) и попратне обрасце, као и две фотокопије 
оригинала и попратних образаца царинској служби на оверу. 
 
2. Царинска служба оверава попратне обрасце и њихове фотокопије на за то предвиђеном месту. 
 
3. Царинска служба враћа попратне обрасце и оригинал дозволе носиоцу дозволе или његовом 
овлашћеном заступнику. 
 
4. Царинска служба прослеђује фотокопију оригинала и оверену фотокопију попратног обрасца 
Министарству у складу са тачком 3.1., а једну фотокопију задржава за сопствену евиденцију. 
 
Тачка 2.2. Путујуће изложбе из других држава 
 
1. Када се ради о путујућој изложби из друге државе, власник или његов овлашћени заступник 
поступа у складу са одредбама из става 1. тачке 1.2. и предаје царинској служби и оригинал 
дозволе за путујућу изложбу и попратне обрасце које је издала друга држава. 
 
2. Након што овери попратне обрасце обе дозволе, царинска служба враћа оригинале власнику 
или његовом овлашћеном заступнику, а са овереним фотокопијама пропратних образаца и 
дозвола поступа на начин прописан у ст.  2. до 4. тачке 2.1. 
 
3. ВРАЋАЊЕ ДОКУМЕНАТА НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ 
 
Тачка 3.1. 
 
1. Царинска служба без одлагања прослеђује Министарству све документе који су јој били 
предочени. 
 



ПРИЛОГ XV  
Пропратни образац 

 

 



ПРИЛОГ XVI 
 

Попис и објашњење кодова и попис мерних једниница које се користе за опис примерака у 
дозволама и потврдама у складу са чланом 41. став 4 тач. 1) и 2) 

 
Опис Кôд Препоручене 

јединице 
Алтернативне 

јединице 
Објашњење 

Кора  BAR  kg   Кора дрвета (сирова, осушена или млевена у прах; 
непрерађена).  

Тело  BOD  No  kg  У основи целе мртве животиње, укључујући свеже 
или прерађене рибе, препариране корњаче, 
конзервиране лептире, гмизавце у алкохолу, целе 
препариране ловачке трофеје, итд.  

Кост  BON  kg  No  Кости, укључујући чељусти.  
Комад --- кост  BOP  kg   Комади кости, необрађени.  

Калипе  CAL  kg  

 Делови корњаче који се користе за супе. Калипе 
(жућкасто масно ткиво које се налази са горње 
стране пластрона) или калипах (зеленкасто масно 
ткиво које се налази са доње стране карапакса).  

Леђни оклоп 
(карапакс)  

CAP  No  kg  Сирови и необрађени цели оклопи јединки из реда 
Testudines.  

Резбарени 
примерак  

CAR  kg  m3  Резбарије (укључујући дрво и довршене дрвене 
производе као што су намјештај,  музички 
инструменти и ручни радови). Напомена: постоје 
неке врсте од којих се може изрезбарити више 
врста производа (нпр. рог и кост), стога у опису, 
гдје је то потребно, треба навести и врсту 
производа (нпр. резбарија рога).  

Кавијар  CAV  kg   Неоплођена мртва прерађена јаја свих врста риба 
реда Acipenseriformes; такођер позната као икра.  

Ивер (треска)  CHP  kg   Иверје (треска) дрвета, посебно врста Aquilaria 
malacensis и Pterocarpus santalinus.  

Канџа  CLA  No  kg  Канџе --- нпр. групе Felidae, Ursidae или Crocodylia 
(Напомена: ‘корњачине канџе’ су обично љуске, а 
не праве канџе).  

Тканина  CLO  m2  kg  Тканина --- ако тканина није комплетно израђена од 
длаке неке од врста из Додатака Конвенције, 
тежина длаке  предметне врсте требала би, ако је 
могуће, бити убележена под  ‘HAI’.  

Корал (сиров)  COR  kg  No  Мртви корали и коралне стене. Напомена: промет 
би се требао бележити као број комада само ако се 
корални примерци превозе у води.  

Култура  CUL  No   Културе вештачко размножених биљака (нпр. број 
лабораторијских бочица итд.).  

Деривати  DER  kg/l   Деривати (они који нису укључени у неки други 
део табеле).  

Осушене биљке  DPL  No   Осушене биљке --- нпр. хербаријумски примјерци.  
Уво  EAR  No   Уши --- обично слонове.  

Јаје  EGG  No  kg  
Цела мртва или издувана јаја (видети исто под 
‘‘кавијар‘‘).  
 

Јаје (живо)  EGL  No  kg  Жива јаја --- обично јаја птица и гмизаваца, али су 
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кодом обухваћена и јаја риба и бескичмењака.  

Екстракт  EXT  kg  l  Екстракт --- обично биљни екстракти.  

Перо  FEA  kg  No  Перје --- у случају предмета (нпр. слике) 
направљених од перја, навести број предмета.  

Влакно  FIB  kg  m  Влакна --- нпр. биљна влакна, али су кодом 
обухваћене и жице тениских рекета.  

Рибице  FIG  kg  No  Младе рибе старе једну до две године за 
акваријуме, мрестилишта или за пуштање у 
дивљину.  

Пераја  FIN  kg   Свежа, смрзнута или сушена пераја и њихови 
делови.  

Цвет  FLO  kg   Цвеће.  

Нога (стопало)  FOO  No   Ноге --- нпр. слона, носорога, воденог коња, лава, 
крокодила, итд.  

Лонац за цвeће  FPT  No   Лонци за цвеће направљени од делова биљке, нпр. 
влакна дрвенасте папрати. Напомена: живе биљке 
којима се тргује у  ‘заједничком лонцу’ требале би 
да се означене као ‘живе биљке’, а не као лонац за 
цвијеће.  

Воће  FRU  kg   Воће.  
Жчни мехур  GAB  No  kg  Жучни мехур.  
Жуч  GAL  kg   Жуч.  
Одевни предмет  GAR  No   Одевни предмети --- укључујући рукавице и 

шешире али не и ципеле. Кôд обухвата и украсе 
или додатке на одећи  

Гениталије  GEN  kg  No  Полна одстрањена при кастрирању и осушени 
пениси.  

Хранљиве 
подлоге GRS  No   Укорењене подлоге (без калема).  

Длака  HAI  kg  g  Длака --- укључује сву животињску длаку, нпр. 
слона, јака, викуње, гуанака.  

Комад --- рог  HOP  kg   Комади рога, необрађени --- укључујући отпатке.  
Рог  HOR  No  kg  Рогови, укључујући и парогове.  
Комад 
слоноваче   

IVP  kg   Комади слоноваче, необрађени --- укључујући 
отпатке.  

Жабљи батаци LEG  kg   Жабљи батаци.  
Живи примерак  LIV  No   Живе животиње и биљке. Напомена: примерке 

живих корала који се превозе у води требало би 
евидентирати  једино бројем комада.  

Трупац LOG  m3   Сво сирово дрво, без обзира да ли је кора или меки 
слој дрвета иподкоре одстрањен или не, или грубо 
тесано дрво за прераду, посебно у резану грађу, 
целулозно дрво или листове фурнира. Напомена: 
промет трупаца дрвета за посебне намене који се 
продају по тежини  (нпр. Lignum vitae, Guaiacum 
sp.) треба бeлежити у кг.  

Производи од 
коже (велики)  

LPL  No   Велики производи произведени од коже --- нпр. 
актовке, намештај,путне торбе, путни ковчези.  
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Производи од 
коже (мали)  

LPS  No   Мали производи од коже, нпр. каишеви, врпце, 
седишта за бицикл, футроле за држање штедних 
књижица или кредитних картица, минђуше, ручне 
торбе, привесци за кључеве, роковници, торбице, 
ципеле, торбице за дуван, новчаници, каишеви за 
сат.  

Лист  LVS  No  kg  Лишће.  

Месо  MEA  kg   Месо, укључујући рибље месо, ако риба није циела 
(види ‘тело’).  

Лек  MED  kg/l   Лекови  
Мошус  MUS  g   Мошус.  

Уље  OIL  kg  l  Уље --- нпр. од корњача, фока, китова, риба, 
различитих биљака.  

Крзнена плоча  PLA  m2   Крзнене плоче --- укључујући тепихе ако су 
направљени од неколико кожа.  

Прах  POW  kg   Прах.  
Корен  ROO  No  kg  Корени,  пупољци, луковице или кртоле.  
Резана дрвена 
грађа  

SAW  m3   Дрвена грађа произведена једноставним уздужним 
резањем или поступком профилног резања; обично 
дебља од 6 мм. Напомена: промет трупаца дрвета за 
посебне намјене које се продаје по тежини  (нпр. 
Lignum vitae, Guaiacum sp.) треба бележити у кг.  

Љуска  SCA  kg   Љуска --- нпр. корњаче, других рептила, риба, 
љускаваца.  

Семе  SEE  kg   Семење.  
Шкољка  SHE  No  kg  Сирове или необрађене шкољке мекушаца.  

Шкољка / Љуска 
јајета  SHE  kg  

 Сирове или необрађене шкољке мекушаца. Ова 
јединица може се користити за сирове  или 
необрађене љуске јајета осим цијелих јаја.  

Љуска јајета  SHE  g/kg   Сирова или необрађена љуска јајета осим целих 
јаја.  

Бок  SID  No  
 Кожа са бокова или слабина; не укључујући парне 

бочне делове крокодилске коже (Tinga frames)  
(види под  ‘кожа’)  

Костур  SKE  No   У основи циели костури  

Кожа  SKI  No  
 У основи цела кожа, сирова или штављена, 

укључујући парне бочне дијелове крокодилске 
коже (Tinga frames).  

Комад коже  SKP  No   Комади коже --- укључујући отпатке, сирове или 
штављене.  

Лобања  SKU  No   Лобање.  
Супа  SOU  kg  l  Супа --- нпр. од корњаче .  

Узорак (научни)  SPE  kg/l/ml  No  Научни узорци укључујући крв, ткива, (нпр. 
бубрег, слезена, итд.) хистолошки препарати, итд.  

Стабљика  STE  No  kg  Стабљике биљака.  

Рибљи мехур  SWI  kg   Хидростатски орган, укључујући рибљи 
желатин/јесетрино лепило.  

Реп  TAI  No  kg  Репови --- нпр. кајмана (за кожу) или лисице (за 
украшавање одјеће, овратници, столе, итд.).  

Зуб  TEE  No  kg  Зуби, нпр. кита, лава, нилског коња, крокодила итд. 
Дрво  TIM  m3  kg  Сирово дрво, осим трупаца који су довољно дебели 
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за резање у даске и резане грађе.  

Трофеји  TRO  No  

 Трофеј --- ако се извозе заједно сви трофејни делови 
једне животиње: нпр. рогови (2), лобања, кожа с 
вратног дела, кожа с леђног дела, реп и ноге (тј. 
десет примерака) чине један трофеј. Ако су, на 
пример, лобања и рогови једини примјерци од неке 
животиње који се извозе, онда те предмете треба 
уписати заједно као један трофеј. Иначе се ти 
предмети уписују одвојено. Цело пуњено тело 
наводи се под ‘BOD’. Сама кожа бељежи се под 
‘SKI’.  

Кљова  TUS  No  
kg  У основи цијеле кљове, обрађене или необрађене. 

Ту се убрајају слонове кљове, кљове воденог коња, 
моржа, нарвала, али не и други зуби.  

Фурнир - 
љуштени 
фурнир - резани 
фурнир  

VEN  m3, m2  

kg  Танки слојеви или плоче од дрвета једнаке 
дебљине, обично 6 mm или мање, обично огуљени 
(љуштени фурнир) или нарезани (резани фурнир), 
за израду шперплоче, за фурнирање намештаја, 
посуде/ кутије од фурнира итд.  

Восак  WAX  kg   Восак, укључујући амбру.  

Цела  WH
O  

kg  No  Циела животиња или биљка (мртва или жива).  

Јединичне мере  
 
g  = грам 
kg  = килограм 
l  = литар 
cm3 = кубни сантиметар 
ml  = милилитар 
m = метар 
m2  = квадратни метар 

m3  = кубни метар 

No = број примерака (јединки)  

 

 
 
 



ПРИЛОГ XVII  
 Образац захтева за увоз, извоз и поновни извоз, врста из Прилога VII, VIII и IX 

 

 



ПРИЛОГ XVIII 
 

Кодови који се употребљавају за ознаку порекла примерка и ознаку сврхе за коју се 
издаје дозвола или потврда 

 
1. ПОГЛАВЉЕ 
Кодови који се употребљавају на дозволама или потврдама за сврху трансакције, у 
складу са чланом 41. ставом 4. тачкa 4) овог правилника. 
 
B - узгој у заточеништву или вештачко размножавање  
E - едукативне сврхе  
G - ботанички вртови  
H - ловачки трофеј  
L - спровођење закона/судски поступак/ форензички поступак  
M - биомедицинско истраживање  
N - уношење или поновно уношење у дивљину  
P - лично власништво  
Q - циркуси или путујуће изложбе  
S - научне сврхе  
T - комерцијалне сврхе  
Z - зоолошки вртови  
 
 
2. ПОГЛАВЉЕ 
Кодови који се употребљавају на дозволама или потврдама за порекло примерака, у 
складу са чланом 41. став 4. тачкa 5) овог правилника. 
 
W - Примерци узети из дивљине  
 
R - Примерци из фармског узгоја 
 
D - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за комерцијалне сврхе и биљке из 
Прилога I вештачки размножене за комерцијалне сврхе у складу са чланом 27. и 29. 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, њихови делови 
и деривати  
 
A - Примерци биљних врста из Прилога I вештачки размножени за некомерцијалне 
сврхе и примерци биљних врста из Прилога II и III вештачки размножени у складу са 
чланом 29. Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, 
њихови делови и деривати 
 
C - Животиње из Прилога I узгојене у заточеништву за некомерцијалне сврхе и 
животиње из Прилога II и III узгојене у заточеништву у складу са чланом 27. Правилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, њихови делови и деривати  
 
F - Животиње рођене у заточеништву, али за које критеријуми из члана 27. Правилника 
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама нису задовољени, њихови 
делови и деривати  
 
I - Заплењени или одузети примерци (користи се заједно са неким другим кодом 
порекла).  
 
O - Претконвенцијски примерци (користи се заједно са неким другим кодом порекла).  
 
U - Порекло непознато (мора бити образложено). 



ПРИЛОГ XIX 
 

Oбразложење напомена из Прилога I, II, III и IV 
 

1. Врсте обухваћене Прилозима I, II, III и IV наводе се: 
а) научним именом врсте; 
б) као општи назив за врсте обухваћене вишом таксономском категоријом или одређеним њеним делом; 
 
2. Скраћеница „ spp.” користи се за означивање свих врста унутар више таксономске категорије. 
 
3. Остало навођење виших таксономских категорија је за сврхе обавештења, односно класификације. 
 
4. Следеће скраћенице се употребљавају за врсте испод нивоа врсте: 
a) „ ssp.” za označavanje podvrste; 
b) „ var(s).” за означавање варијетета (varietites); 
c) „ fa” за означавање форме. 
 
5. Ознаке„ (I)”, „ (II)” и „ (III)” уз име врсте или вишег таксона односе се на Додатке Конвенције о 
међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре у којима су предметне врсте наведене 
како је назначено у белешкама од 7 до 9. Ако се не појављује било која од ових ознака, те врсте нису 
наведене у Додацима Конвенције. 
 
6. (I) уз научно име врсте или вишег таксона означује да су та врста или виши таксон укључени у Додатак I 
Конвенције. 
 
7. (II) уз научно име врсте или вишег таксона означује да су та врста или виши таксон укључени у Додатак II 
Конвенције. 
 
8. (III) уз научно име врсте или вишег таксона означава  да су укључени у Додатак III Конвенције. У овом 
случају земља у односу на коју су врста или виши таксон укључени у Додатак III такође је означена. 
 
9. Хибриди могу посебно бити укључени у Прилоге, али само ако чине стабилне популације у природи. 
Животињски хибриди, који у претходне 4 генерације имају један или више јединки врста из Прилога I и II, 
подлежу овом Правилнику као и те врсте, чак и када хибрид о ком се ради није појединачно укључен у 
Додатке. 
 
10. Код врста које су наведене у Прилозима I, II и III, Конвенција се односи и на све делове и деривате врста 
осим ако другачије није означено. 
Ознака„ #” иза које следи број уз име врсте или више таксономске категорије који су укључени у Прилоге II 
или III, означује делове или прерађевине који се наводе у односу на њих за потребе овог Правилника на 
следећо начин: 
 
#1 означава све делове и прерађевине, осим: 
 
а) семења, спора и полена (укључујући и прашнике); 
 
б) расадних култура или култура ткива добијених in vitro, у чврстим или текућим медијима, које се превозе у 
стерилним посудама и 
 
в) резаног цвећа или вештачки размножених биљака; 
 
г) плодова, њихових делова и прерађевина, вештачки размножених биљака из рода Vanilla. 
 
#2 означава све делове и прерађевине, осим: 
 
а) семење и полен; 
 
б) готових производа упакованих и спремних за малопродају; 
 
#3 означава цело и нарезано корење и делове корења; 
 



#4 означава све делове и прерађевине, осим: 
 
а) семења, изузев семења мексичких кактуса пореклом из Мексика, и полена; 
 
б) расадних култура или култура ткива добијених in vitro, у чврстим или течним медијима, које се превозе у 
стерилним посудама; 
 
в) резаног цвећа или вештачки размножених биљака; 
 
г) плодова, њихових делова и прерађевина, припитомљених или вештачки размножених биљака; и 
 
д) одцепљених чланака стабљика (подлога), њихових делова и прерађевина, припитомљених или вештачки 
размножених биљака рода Opuntia подрод Opuntia; 
 
#5 означава дебла, пиљено дрво и фурнир плоче; 
 
#6 означава дебла, пиљено дрво, фурнир плоче и шперплочу; 
 
#7 означава дебла, ивер и непрерађени ломљени материјал; 
 
#8 означава подземне делове (тј. корен, ризоме): целе, делове или у праху 
 
#9 означава све делове и деривате, осим оних који носе ознаку  „ Произведено од сировине пореклом од 
врста Hoodia spp. које се контролисано производе и сакупљају у сарадњи са надлежним управним органом за 
CITES Боцване/Намибије/Јужноафричке Републике према 
Споразуму бр. BW/NA/ZA xxxxx”. 
 
#10 означава дебла, пиљено дрво, укључујући недовршене производе од дрва који се користе за производњу 
лукова за жичане музичке инструменте 
 
#11 означава дебла, пиљено дрво, фурнир плоче, шперплоче, прах и екстракте. 
 
11. Будући да ни уз једну од врста или виших таксона флоре укључених у Прилог I не стоји напомена да се са 
њеним, односно њиховим хибридима треба поступати у складу са одредбама овог Правилника, то значи да је 
трговина вештачки размноженим хибридима добијеним од једне или више тих врста могућа са потврдом о 
вештачком размножавању и да семење и полен (укључујући прашнике), резано цвеће, културе за 
пресађивање и културе ткива добијене in vitro, у чврстом или текућем медију, који се превозе у стерилним 
посудама а односе се на хибриде, не подлежу одредбама овога Правилника. 
 
12. Мокраћа, фекалије и амбра који су отпадни производи и добијени су без манипулације животињама из 
Прилога I, II, III и IV, не подлежу одредбама овога Правилника. 
 
13. У односу на врсте фауне наведене у Прилогу IV, одредбе овог Правилника се примјењују само на живе 
примерке и целе, или у знатној мери целе мртве примерке, изузевши врсте, које су означене на следећи 
начини, што показује да су обухваћени и други делови и прерађевине: 
 
§ 1 све целе, или у знатној мери целе, животињске коже, сирове или штављене; 
 
§ 2 било какво перје или кожа, или неки други део са перјем на њему. 
 
 
14. У односу на врсте флоре наведене у Прилогу IV, одредбе овога Правилника се примјењују само на живе 
примерке, изузевши врсте које су означене тако да су обухваћени други делови и прерађевине: 
 
§ 3 сушене и свеже биљке, укључујући, где је адекватно, лишће, корење/подлоге, стабљике, семење/споре, 
кору дрвета и плодове. 
 
§ 4 дебла, пиљено дрво и фурнир плоче. 
 
15. Бројчане ознаке у заградама ( ) значе следеће: 
 
(1) Популација у Аргентини (наведена у Прилогу II овога Правилника):  
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Искључиво за потребе омогућавања међународне трговине вуном одстриженом са живих викуња (vicuña) из 
популација укључених у Прилог II овог Правилника, тканинама, производима израђеним од ње и другим 
рукотворинама. На полеђини тканине мора да буде логотип који су усвојиле државе у којима су 
распрострањене те врсте, а које су потписнице конвенције Convenio para la Conservación y Manejo de la 
Vicuña, а на рубу тканине морају бити речи  „VICUÑA-ARGENTINA”. Други производи морају да носе 
етикету која укључује логотип и ознаку „ VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANIA”.  Сви се други примерци 
сматрају примерцима врста укључених у Прилог I овог Правилника и трговина тим примерцима регулисаће 
се према томе. 
 
(2) Популација у Боливији (наведена у Прилогу II овог Правилника): 
 
Искључиво за потребе омогућавања међународне трговине производима израђеним од вуне острижене са 
живих викуња, укључујући луксузне рукотворине и плетену робу. Вуна мора да носи логотип који су 
усвојиле земље које су пребивалиште тих врста а које су потписнице конвенције Convenio para la 
Conservación y Manejo de la Vicuña, а на рубу тканине морају бити речи  „VICUÑABOLIVIA”. Други 
производи морају да носе етикету која укључује логотип и ознаку  „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANIA”. Сви 
се други примерци сматрају примерцима врста укључених у Прилог I овог Правилника и трговина тим 
примерцима регулисаће се према томе. 
 
(3) Популација у Чилеу (наведена у Прилогу II овога Правилника): 
 
Искључиво за потребе омогућавања међународне трговине вуном одстриженом са живих викуња из 
популација укључених у Прилог II овога Правилника и тканинама и предметима израђеним од ње, 
укључујући луксузне рукотворине и плетену робу. На полеђини 
тканине мора да буде логотип који су усвојиле земље које су пребивалиште тих врста а које су потписнице 
конвенције Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, а на рубу тканине морају бити речи                 
„ VICUÑA-CHILE”. Други производи морају да носе етикету која укључује логотип и ознаку „ VICUÑA-
CHILE-ARTESANIA”. Сви се други примерци сматрају примерцима врста укључених у Прилог I овога 
Правилника и трговина тим примерцима регулисаће се према томе. 
 
(4) Популација из Перуа (наведена у Прилогу II овога Правилника): 
 
Искључиво за потребе омогућавања међународне трговине вуном одстриженом са живих викуња и 
постојећим залихама у време одржавања деветог састанка Конференције странака Конвенције (новембар 
1994.) од 3.249 кг вуне, и тканинама и предметима израђеним од ње, укључујући луксузне рукотворине и 
плетену робу. На полеђини тканине мора да буде логотип који су усвојиле земље које су пребивалиште тих 
врста а које су потписнице конвенције Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, а на рубу тканине 
морају бити речи  „VICUÑA-PERU” Други производи морају да носе етикету која укључује логотип и ознаку 
„VICUÑA-PERU-ARTESANIA”. Сви се други примерци сматрају 
примерцима врста укључених у Прилог I овог Правилника и трговина тим примерцима регулисаће се према 
томе. 
 
(5) Сви су примерци наведени у Додатку II Конвенције, осим Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera 
acutorostrata (osim populacije Zapadnog Grenlanda), B. bonaerensis, B. borealis, B.edeni, B. musculus, B. physalus, 
Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus Lipotes vexillifer, 
Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter catodon, Platanista spp., Berardius spp., 
Hyperoodon spp., које су наведене у Додатку I.  
 
Са примерцима врста наведени у Додатку II Конвенције, укључујући производе и прерађевине, изузев 
месних производа за употребу у комерцијалне сврхе које су на темељу дозволе које је издао надлежни орган 
ухватили људи са Гренланда, поступаће се као да припадају Прилогу II овога Правилника.  
 
Утврђена је нулта годишња извозна квота за живе примерке црноморске популације врсте Tursiops truncatus 
која је узета из дивљине и којом се тргује у комерцијалне сврхе. 
 
(6) Популације у Боцвани, Намибији, Јужноафричкој Републици и Зимбабвеу (наведене у Прилогу II овога 
Правилника): 
 
За искључиве потребе омогућава се: 
 
а) трговина ловачким трофејима за некомерцијалне сврхе; 
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б) трговина живим животињама на прикладна и прихватљива одредишта као што је дефинисано у Рез. Конф. 
11.20 за Боцвану и Зимбабве и за потребе програма очувања in situ за Намибију и Јужноафричку Републику;  
 
в) трговина кожом; 
 
г) трговина длаком; 
 
д) трговина кожним производима у комерцијалне или некомерцијалне сврхе за Боцвану, Намибију и 
Јужноафричку Републику и у некомерцијалне сврхе за Зимбабве; 
 
ђ) трговина појединачно означеним и цертификованим екипасом уграђеним у готов накит у некомерцијалне 
сврхе за Намибију и резбарије од слоноваче за Зимбабве; 
 
е) трговина регистрованом сировом слоновачом (за Боцвану, Намибију, Јужноафричку Републику и Зимбабве 
целе кљове и комадићи) подложна је следећим одредбама: 

i) само регистрироване државне залихе са пореклом из те земље (искључујући одузету слоновачу и 
слоновачу непознатог порекла), а у случају Јужноафричке Републике, само слоновача пореклом из 
Националног парка Кругер; 
 
ii) само за трговачке партнере које је одобрио Секртеријат Конвенције у консултацији са Сталним 
одбором, ако постоје одговарајући национални закони и одговарајућа трговинска контрола унутар земље 
како би се осигурало да се увезена слоновача неће поново извозити и да ће се са њом поступати у складу 
са захтевима Резолуције Конф. 10.10. (rev. CoP14) о домаћој производњи и трговини; 
 
iii) не пре него што Секретеријат провери потенцијалне земље увоза и пре него што Програм за надзор 
над незаконитим убијањем слонова (MIKE) поднесе извешта Секретаријату о темељним подацима (нпр. 
подаци о популацији слонова, учесталости незаконитог убијања; 
 
iv) сирова слоновача подлаже условној продаји регистрованих државних залиха договорених на CoP12, а 
то је 20.000 кг (Боцвана), 10.000 кг (Намибија) и 30.000 кг (Јужноафричка Република); 
 
v) осим количине договорене на CoP12, слоновача у државном 
власништву Боцване, Зимбабвеа, Намибије и Јужноафричке 
Републике регистроване закључно са 31. јануаром 2007. године и 
оверене од стране Секретаријата може се трговати и дистрибуирати са слоновачом у е) iv) према 
појединачној продаји по одредишту уз 
строг надзор Секретаријата; 
 
vi) приходи од трговине користе се искључиво за очување слонова, очување заједнице и за развојне 
програме унутар или у суседству 
подручја које настањују слонови; 
 
vii) додатним количинама наведеним у е) v) може се трговати 
само ако се Стални одбор сложи да су горе наведени услови 
испуњени; 

 
h) није могуће поднети додатне захтеве на састанцима странака 
Конвенције за дозволе за трговину слоновачом сакупљеном 
из популација које су већ на Додатку B у временском периоду од CоP14 do datuma devet godina nakon 
pojedinačne prodaje koja je изведена у складу са условима у параграфима е) i), е) ii), е) iii), е) vi) i е) vii). 
 
Уз то, такви додатни захтеви ће бити третирани у складу са Одлукама 14.77 и 14.78. На предлог 
Секретеријата, Стални одбор може да донесе одлуку да се трговина делимично или у потпуности обустави у 
случају да се земље увоза или извоза не придржавају услова или у случају доказаног штетног деловања на 
друге популације слонова. Сви остали примерци сматраће се примерцима врста укључених у Додатак А и 
трговина њима регулисаће се у складу с тим. 
 
(7) Одредбе овога Правилника, не односе се на: 
 
– фосиле  
– корални песак, под којим се подразумева материјал који се у целости или делимично састоји од смрвљених 
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делова мртвих корала не већих од 2 мм у пречнику, а који поред осталог могу да садрже остатке Foramnifera, 
љуштура шкољки и оклопа ракова и коралних алги 
– коралне фрагменте (укључујући обле и оштро ломљене фрагменте), под којим се подразумевају међусобно 
неповезани фрагменти разломљених мртвих прстоликих корала и другог материјала између 2 и 30 мм у 
пречнику. 
 
(8) Вештачки размножене јединке следећих хибрида и/или култивара не подлежу одредбама овог 
Правилника: 
 
– Hatiora x graeseri  
– Schlumbergera x buckleyi 
– Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata  
– Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata  
– Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata  
– Schlumbergera truncata (kultivari) 
– мутанти по боји врсте Cactaceae spp. без клорофила накаламљени на следећим подлогама: Harrisia 
“Jusbertii”, Hylocereus trigonus или H. undatus 
– Opuntia microdasys (култивар) 
 
(9) Вештачки размножени примерци хибрида родова Cymbidium,Dendrobium, Phalaenopsis и Vanda не 
подлежу одредбама овог Правилника у следећим случајевима: 
 
а) Примерке који су вештачки узгојени лако је препознати и на њима нема видљивих знакова да су 
сакупљани у природи попут механичких оштећења или изражене дехидрације коју узрокује сакупљање, 
неправилног раста и разлика у величини и облику унутар таксона и пошиљке, алги или других организама 
који расту на листовима, или штете коју узрокују инсекти и друге штеточине; и 
 
б)  

i) када се шаљу у фази без цветова, примерци морају бити у пошиљкама које се састоје од појединачних 
посуда (попут кутија, картона и слично) од којих сваки садржи 20 или више биљака истог хибрида; 
биљке у свакој посуди морају да имају висок ниво сличности и морају бити здравствено исправне; а 
пошиљка мора бити попраћена документацијом, као што је фактура, у којој се јасно наводи број биљака 
сваког хибрида; или  
 
ii) када се шаљу у фази са цветом, са најмање једним отвореним цветом по примерку, није одређен 
најмањи број примерака по пошиљци али примерци морају да буду јасно означени за продају, примерци 
са штампаним етикетама или етикетама на амбалажи, на којима јасно пише назив хибрида и земља у 
којој је биљка обрађена. То мора бити јасно видљиво и да омогући лаку проверу. Биљке које се не могу 
јасно искључити из обавезе, морају бити попраћене одговарајућом CITES документацијом. 

 
(10) Вештачки размножени примерци култивара Cyclamen persicum не подлежу одредбама овога Правилника. 
Ипак, изузеће се не односи на примерке кртоле којима се тргује у фази дорманције. 
 
(11) Вештачки размножени хибриди и култивари биљке Taxus cuspidata, живи у саксијама или другим малим 
посудама, ако је пошиљка попраћена ознаком или документацијом која садржи име таксона и текст    
„вештачки размножено”, не подлежу одредбама овог Правилника. 
 

 



ПРИЛОГ XX 
 

 
Стандардна референтна документа за номенклатуру и научне називе врста који се 
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