
ПРИЈАВИТЕ 
НЕПРАВИЛНОСТИ 
У РАДУ

УПРАВА ГРАНИЧНЕ
ПОЛИЦИЈЕ

Уколико имате сазнања или сумњате 
у неправилност у раду полицијских 
службеника, пријаву можете поднети 
на број телефона 011 / 312 15 15 или 
путем мејла sukp@mup.gov.rs

УПРАВА ЦАРИНЕ

Сваку злоупотребу или 
неправилност у раду царинских 
службеника можете анонимно 
пријавити на телефон Одељења 
за унутрашњу контролу Управе 
царина 066 / 303 300 или мејлом на 
unutrasnja_kontrola@carina.rs

Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа граничне полиције

Овај пројекат финансира 
Европска унија

ИНТЕГРИСАНО 
УПРАВЉАЊЕ 
ГРАНИЦОМ

Безбедност пре свега

Основне граничне службе које се 
брину о безбедности наших граница су: 
Управа граничне полиције,  
Управа царина, Гранична 
фитосанитарна и Гранична 
ветеринарска инспекција.

Заједно са Министарством 
спољних послова, Министарством 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и Министарством 
здравља, ове институције чине систем 
Интегрисаног управљања границом 
наше земље. 

Европска унија подржава Србију 
у успостављању система 

интегрисаног управљања границом, 
а то значи организацију и сарадњу 
граничних служби тако да границе 
буду отворене за бржи и слободан 

проток људи и робе, а у исто 
време заштићене од 

нелегалних активности.

Стратешки циљ 
Републике Србије је улазак у 

Европску унију, што подразумева 
законодавно, административно и 

институционално усклађивање са 
европским стандардима.



УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Заједничким радом, људи који раде у овим институцијама свакодневно штите нашу безбедност и здравље,  
чувају животну средину, отклањају претње, олакшавају међународну трговину и штите јавни поредак наше земље. 

Сарадња полиције, царине и инспекције омогућава да путници, туристи и привредници који путују у Србију или из ње,  
проводе мање времена чекајући на граници, што представља директну корист за привреду и грађане.

Наш превасходни задатак је да водимо 
рачуна о безбедности наших граница. 
Када на граничним прелазима вршимо 
контролу путника и превозних средстава, 
ми заправо штитимо нашу земљу од 
прекограничног криминала, трговине 
људима, кријумчарења дроге и оружја. 
Осим тога, обављамо и послове у вези 
са кретањем и боравком странаца и 
послове азила.

УПРАВА ЦАРИНА
Незаобилазна смо карика у ланцу 
међународне трговине, како у наплати 
царине, пореза на додату вредност 
при увозу и акцизa, тако и у систему 
безбедности. Главни приоритет нам 
је бржи промет путника и робе уз 
спровођење законите и квалитетне 
контроле. Имамо важну фискалну и 
безбедносну улогу: убирамо дажбине 
којима се пуни државни буџет, 
истовремено штитећи друштво од свих 
потенцијалних злоупотреба.

ГРАНИЧНА ВЕТЕРИНАРСКА И 
ГРАНИЧНА ФИТОСАНИТАРНА 
ИНСПЕКЦИЈА
Ове две инспекције врше контролу 
увоза и транзита животиња, производа 
животињског порекла, хране, биљака и 
биљних производа. Наши инспектори ће 
на граници зауставити увоз било које од 
наведених категорија, уколико постоји 
и најмања претња по здравље наших 
грађана или по животну средину. 

ПОЛИЦИЈА, ЦАРИНА И ИНСПЕКЦИЈА
на заједничком послу заштите безбедности, 
здравља и животне средине 


