ХИТНО
ЦАРИНАРНИЦА
Предмет: Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
(„Службени гласник РСˮ бр. 28/20, 33/20, 37/20, 39/20, 41/20 и 43/20 ) (у даљем
тексту: Одлука)
ВЕЗА:

Акти Сектора за тарифске послове бр. 148-II-483-01-75/2020 од 16. марта 2020.
године, 148-II-483-01-75/2/2020 од 17. марта 2020. године, 148-II-483-01-75/3/2020 од
20. марта 2020. године, 148-II-483-01-75/4/2020 од 21. марта 2020. године и 148-II483-01-75/5/2020 од 24. марта 2020. године

У „Службеном гласнику РСˮ број 43 од 27. марта 2020. године објављена је Одлука о
изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво (у
даљем тексту: Измена одлуке) која ступа на снагу 28. марта 2020. године.
Изменом одлуке прописује се да мерама Одлуке нису обухваћени:


активни квасац из тарифних ознака 2102 10 10 00 и 2102 10 90 00, и



влажне марамице за бебе из тарифне ознаке 3401 11 00 00.

Подсећамо да забрана извоза не односи се на робу коју домаће лице купи у другој
држави или царинској територији ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског
поступка отпрема са територије Републике Србије, у складу са законом којим се уређује
спољнотрговинско пословање. Према томе, од забране извоза изузима се реекспорт робе
наведене у Одлуци, у складу са чланом 39. став 1. тачка 2. Закона о спољнотрговинском
пословању.
На основу наведеног, сходно је измењена структура потподеле на нивоу Eх наименовања
наведених тарифних ознака и обезбеђена подршка у Информационом систему царинске службе.
У циљу исправне идентификације робе, достављамо ажурирану табелу са додатним
појашњењима и са описом робе која је предмет мера прописаних одлуком, и тарифним
ознакама којима је обухваћена роба која подлеже мерама из Одлуке:

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком
Брашно од пшенице
Дозвољен извоз од
21. марта 2020.
године

Опис робе

Тарифна ознака

Брашно од тврде пшенице, од обичне 1101 00 11 00 80
пшенице или од пира
1101 00 15 00 80

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком
Семе сунцокрета у
љусци

Опис робе

Тарифна ознака

Семе сунцокрета, у љусци, осим за сетву или 1206 00 99 00 80
у сиво белој пругастој љусци

Забрањен извоз од
18. марта 2020.
године
Уље сунцокрета
сирово
Забрањен извоз од
18. марта 2020.
године

Уље од семена сунцокрета и његове 1512 11 91 00 80
фракције, сирово, укључујући уље за
техничку или индустријску употребу за
производњу прехрамбених производа за
људску употребу

Уље сунцокретово

Уље од семена сунцокрета и његове 1512 19 90 00 01
фракције, осим сировог уља, укључујући уље 1512 19 90 00 02
за техничку или индустријску употребу за
производњу прехрамбених производа за
људску употребу

Бели шећер

Бели шећер од шећерне трске или шећерне 1701 99 10 00 01
репе, односно шећер који није ароматизован 1701 99 10 00 80
нити бојен и који не садржи било које додате
материје, а који у сувом стању садржи по
маси 99,5% или више сахарозе, утврђене
полариметријском методом.

Дозвољен извоз од
22. марта 2020.
године
Меласа од шећерне
репе
Забрањен извоз од
24. марта 2020.
године

Меласа од шећерне репе

1703 90 00 00 01

Смеђа или црнкаста вискозна материја која
садржи знатну количину шећера који се не
може лако кристалисати. Међутим, може
бити и у облику праха. Обично није за јело
као таква.
Главна употреба је као сировина из које се
дестилишу алкохоли и алкохолна пића, за
справљање сточне хране или замена каве.
Такође се корисе и за екстракцију шећера.
Може бити обезбојена,
ароматизована.

обојена

или

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком

*

*
*

Опис робе

Тарифна ознака

Активни квасац

Активни квасац

Забрањен извоз од
24. марта 2020.
године

Проузрокује ферментацију и суштински се састоји од одређених
микроорганизама (углавном врсте Saccharomyces), и то:

Дозвољен извоз од
28. марта 2020.
године

-

Дозвољен извоз од
28. марта 2020.
године
Сапуни, осим
влажних марамица
за бебе из тарифне
ознаке 3401 11 00 00

Култура квасца

2102 10 10 00 80

Чист процеђен квасац припремљен у
лабораторијским условима. Може бити
суспензован у дестилисаној води или
желатину или агарагару.
-

Квасац за мешење (пекарски), суви

2102 10 31 00 80

-

Квасац за мешење (пекарски),
осим сувог

2102 10 39 00 80

-

Остало, укључујући пиварски квасац, 2102 10 90 00 80
квасац за дестилерије, семенски квасац
и др.

Сапун, у облику штапића, колачића, ливених 3401 11 00 00 01
или обликованих комада, и хартија, вата, 3401 11 00 00 80
филц и неткани текстил, импрегнисани,
премазани или превучени сапуном, за
тоалетну употребу (укључујући производе са
лековитим материјама), осим влажних
марамица за бебе чији је извоз дозвољен

Дозвољен извоз
влажних марамица
за бебе од из тарифне
Органски површински активни производи и 3401 11 00 00 01
ознаке 3401 11 00 00
препарати за употребу као сапун, у облику 3401 11 00 00 80
од 28. марта 2020.
штапића, колачића, ливених или обликованих
године
комада, и хартија, вата, филц и неткани
текстил, импрегнисани, премазани или
превучени детерџентом са додатком или без
додатка сапуна, за тоалетну употребу
(укључујући
производе
са
лековитим
материјама), осим влажних марамица за
бебе чији је извоз дозвољен
Сапун у осталим облицима, осим љуспица, 3401 20 90 00 01
листова, гранула или праха (нпр. у облику 3401 20 90 00 80
течности, гела или др..)
Органски површински активни производи и 3401 30 00 00 01
препарати за прање коже, у облику течности 3401 30 00 00 80
или крема и припремљени за продају на мало,
са додатком или без додатка сапуна

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком

Опис робе

Тарифна ознака

Напомена:
Сапун и остали производи из тарифног броја 3401 могу да садрже додатне
материје (на пример, дезинфекциона средства, абразивни прах, пунила или
лекове). Производи који садрже абразивни прах сврставају се у тарифни број
3401 само ако су у облику штапића, колачића и обликованих или ливених
комада.

Детерџенти, осим
тоалетних куглица и
таблета за машинско
прање судова
Дозвољен извоз
тоалетних куглица и
таблета за
машинско прање
судова од
18. марта 2020.
године
Дозвољен извоз од
22. марта 2020.
године

Рукавице (и одећа и
прибор за одећу) од
пластичних маса

Препарати за прање (укључујући помоћне препарате за прање) и
препарати за чишћење са додатком или без додатка сапуна, у
облику течности, праха или пасте (искључујући тоалетне куглице
и таблете за машинско прање судова, из овог тарифног броја,
чији извоз није забрањен):
Напомена:
Из ових тарифних подбројева искључују се производи и препарати
(нпр. средства за омекшавање текстила за спречавање статичког
пријањања и омекшавања) намењени употреби како у индустрији тако
и у домаћинству (тар. бр. 3809).

-

припремљени за продају на мало

3402 20 90 00 80

-

осим за продају на мало

3402 90 90 00 80

Рукавице, израђење од пластичне масе, 3926 20 00 00 80
укључујући рукавице са прстима, са једним
прстом или без прстију
Предмети одевања и прибор за одећу (осим за
играчке) израђени шивењем или заваривањем
листова од пластичне масе, нпр. кецеље,
мантили итд.

Пелене за децу и
одрасле

Пелене и улошци за пелене, за бебе, осим од 9619 00 81 00 80
вате или осталих текстилних материјала
Пелене за инконтиненцију за одрасле и 9619 00 89 10 01
одраслу оболелу децу, као и улошци и гаћице
за инконтиненцију за одрасле, од хартијине
масе, хартије, целулозне вате или копрене од
целулозних влакана

Марамице

Марамице, марамице за чишћење или за 4818 20 10 00 80
лице, од хартијине масе, хартије, целулозне
вате, или од листова од целулозних влакана

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком

Опис робе

Тарифна ознака

Убруси (у ролни и на Пешкири (убуси) од хартијине масе, хартије, целулозне вате, или
комад)
од листова од целулозних влакана:
у ролнама чија ширина не прелази 4818 20 91 00 80
36 cm
сечени у одређене димензије или 4818 20 99 00 80
облике
Маске, пластичне са
текстилним
филтером

Маске од нетканог текстила или тканог 6307 90 98 00 02
текстилног материјала, укључујући и оне са
деловима израђеним од других материјала,
нпр. од пластичне масе и др.

Прекривке,
текстилне за
хируршку употребу

Прекривке за једнократну употребу израђене 6307 90 92 00 80
од
нетканог
текстилног
материјала,
импрегнисаног
или
неимпрегнисаног,
превученог или непревученог, прекривеног
или непрекривеног, ламинираног или
неламинираног, врсте које се користе за
хируршке интервенције.
Ово су посебне прекривке које се користе
током
хируршких
интервенција
за
спречавање
потенцијално
инфективних
средстава.

Одело хируршко од
папира

Предмети одевања и прибор за одећу, које се 4818 50 00 00 01
употребљавају у хирургији за медицинске
или хигијенске сврхе, од хартијине масе,
хартије, целулозне вате или од листова или
од трака од целулозних влакана.

Маске папирне

Маске које се употребљавају у хирургији за медицинске или
хигијенске сврхе:

Одело заштитно,
гумено

-

неприпремљени за продају на мало

4818 90 10 00 01

-

припремљене за продају на мало

4818 90 90 00 01

Предмети одеће и прибор за одећу, за сврхе 4015 90 00 00 01
заштите, од вулканизованог каучука, осим од
тврде гуме

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком
Рукавице, гумене,
хируршке и остале

Опис робе

Тарифна ознака

Хируршке рукавице, стерилне или израђене у 4015 11 00 00 80
складу са стандардима EN 455-1 и EN 455-2,
од вулканизованог каучука осим от тврде
гуме.
Остале рукавице, од вулканизованог каучука, 4015 19 00 00 01
осим од тврде гуме
4015 19 00 00 80

Одело хируршко
текстилно

Предмети одевања и прибор за одећу, 6210 10 92 00 80
израђени од нетканог текстилног материјала,
импрегнисаног
или
неимпрегнисаног,
превученог или непревученог, прекривеног
или непрекривеног, ламинираног или
неламинираног, које користе пацијенти или
хирурзи током хируршких интервенција, за
једнократну употребу

Варикина и остали
дезинфектанти
Асепсол

Варикина (натријум хипохлорит, растворен 2828 90 00 00 01
или нерастворен у води)
Асепсол (средство на бази безалконијум 3402 12 00 00 01
хлорида)
Дезинфектанти припремљени за продају на мало или као
препарати, укључујући и ове производе на подлози:
-

на бази квартернарних амонијумових 3808 94 10 00 01
соли
3808 94 10 00 02
3808 94 10 00 80

-

на бази халогенованих једињења

3808 94 20 00 01
3808 94 20 00 02
3808 94 20 00 80

-

остали дезинфектанти

3808 94 90 00 01
3808 94 90 00 02
3808 94 90 00 80

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком
Алкохол

Опис робе

Тарифна ознака

Етил алкохол, алкохолне јачине 80% vol или
јачи, неденатурисан

2207 10 00 00 01
2207 10 00 00 73
2207 10 00 00 80

Етил алкохол и остали алкохоли било које
јачине, денатурисани

2207 20 00 00 01
2207 20 00 00 70
2207 20 00 00 80

Етил алкохол, неденатурисан, са запреминском алкохолном
јачином мањом од 80% vol:

Наочаре, заштитне

- у судовима не преко 2 лит.

2208 90 91 00 01
2208 90 91 00 70
2208 90 91 00 80

- у судовима преко 2 лит.

2208 90 99 00 01
2208 90 99 00 70
2208 90 99 00 80

Заштитне наочаре, осим наочара за сунце, са 9004 90 10 00 04
„стаклимаˮ од пластичне масе

За све потребне информације обратити се Сектору за тарифске послове, Одељењу за
Царинску тарифу и Одељењу за ТАРИС, инструменте царинске и спољнотрговинске заштите,
порезе и акцизе.

(Акт Управе царина број 148-II-483-01-75/6/2020 од 27.03.2020. године)

