Предмет: Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
(„Службени гласник РСˮ бр. 54/20, 59/20 и 63/20) (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, 148-II-483-01-75/6/2020 од 27. мартa
2020. године, 148-II-483-01-75/7/2020 од 13. априла 2020. године и 148-II-483-0175/8/2020 и 148-II-483-01-75/9/2020 од 22. априла 2020. године

У „Службеном гласнику РСˮ број 63 од 30. априла 2020. године објављена је Одлука о
изменама и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за
становништво (у даљем тексту: Измена одлуке) која ступа на снагу 1. маја 2020. године.
Изменом одлуке изузима се од привремене забране извоза, роба из Одлуке, обухваћена
тарифном ознаком 3402 90 90 00 – „Детерџенти Ex – осим тоалетних куглица и таблета за
машинско прање судова и средстава за прање ветробранских стакала моторних возилаˮ.
Према томе, дозвољен је извоз све робе обухваћене тарифном ознаком 3402 90 90 00.
(У структури потподеле десетоцифрене тарифне ознаке затворене су „ехˮ позиције у складу са
Изменом одлуке.)
Изменом одлуке прописано је да се забрана извоза не односи на извоз у земље чланице
Европске уније, медицинске заштитне опреме прописане Одлуком, из тарифних ознака**:


3926 20 00 00

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



4015 90 00 00

- Одело заштитно, гумено,



6210 10 92 00

- Одело хируршко текстилно



6307 90 98 00

- Маске, осим маски у целости израђених од тканог текстилног
материјала, некомбинованих са другим материјалима,
искључујући елементе за причвршћивање и пријањање, и



9004 90 10 00

- Наочаре, заштитне

Наведена медицинска опрема, купљена у земљама чланицама Европске уније, не
може се поново извозити са територије Републике Србије. На ову робу не примењују се
одредбе Одлуке које се односе на изузимање од забране извоза робе која се реекспортује.
Напомињемо да је дозвољен поновни извоз у земље чланице Европске уније,
медицинскe заштитнe опремe обухваћене наведеним десетоцифреним тарифним ознакама, која
је страна роба претходно стављена у поступак активног оплемењивања на основу уговора, за
власника робе из земље чланице Европске уније.
Ради реализације Измене одлуке у Информационом систему Царинске службе, у
структури потподеле наведених десетоцифрених тарифних ознака за медицинску заштитну
опрему, извршене су измене и допуне тако да је:


Уведена нова „eхˮ позиција која гласи:
Ех 05



– извоз у земље чланице ЕУ, осим поновног извоза робе
купљене у земљама чланицама ЕУ,

Измењена постојећа позиција „Ех 10 – за реекспортˮ, тако да гласи:
Ех 10

– за реекспорт, осим за робу купљену у земљама чланицама ЕУ

У циљу исправне идентификације робе, достављамо табелу са додатним
номенклатурним појашњењима робе која је предмет привремене забране извоза, са тарифним
ознакама и одговарајућим „exˮ ознакама:

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
у сиво белој пругастој љусци
Ех 80

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком

Тарифна
ознака

Опис робе

Уље сунцокретово,
сирово

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

Меласа од шећерне
репе

Меласа од шећерне репе

1703 90 00 00
Ех 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 кафе.
Такође се корисе и за екстракцију шећера.
Може бити обезбојена,
ароматизована.

обојена

или

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком
Сапуни, осим
влажних марамица за
бебе из тарифне
ознаке 3401 11 00 00

Опис робе

Тарифна
ознака

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

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком
**

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

Опис робе

Тарифна
ознака

Рукавице, израђење од пластичне масе, 3926 20 00 00
укључујући рукавице са прстима, са једним Ех 80
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
вате или осталих текстилних материјала
Ех 80

Пелене за инконтиненцију за одрасле и 9619 00 89 10
одраслу оболелу децу, као и улошци и гаћице Ех 01
за инконтиненцију за одрасле, од хартијине
масе, хартије, целулозне вате или копрене од
целулозних влакана

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком
** Маске, осим маски у
целости израђених од
тканог текстилног
материјала,
некомбинованих са
другим материјалима,
искључујући елементе
за причвршћивање и
пријањање

Опис робе

Тарифна
ознака

Маске, израђене од нетканог текстила или од 6307 90 98 00
тканог текстилног материјала, комбинованог Ех 02
или некомбинованог са другим текстилним
или другим материјалима, као што су нпр.
плетени или кукучани текстилни материјали,
хартија, хартијина маса, целулозна влакна
или сл., које садрже или не садрже елементе
од других материјала, нпр. пластичне масе,
гуме, простог метала или др. у облику
вентила, додатака за причвршћивање,
стезање или сл.
Текстилни материјали могу бити израђени од
природних влакана (памук, лан свила..),
вештачких
или
синтетичких
влакана
(вискоза, полипропилен,..) или њихових
мешавина.
Искључују се маске у целости израђене од
тканог
текстилног
материјала,
некомбиноване са другим материјалима,
искључујући елементе за причвршћивање
и пријањање, чији извоз није забрањен.
(пример: ред. бр. 10 прилога „Прекривке за
лице (маске)ˮ).

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком
Прекривке,
текстилне за
хируршку употребу

Опис робе

Тарифна
ознака

Прекривке за једнократну употребу израђене 6307 90 92 00
од
нетканог
текстилног
материјала, Ех 80
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
употребљавају у хирургији за медицинске Ех 01
или хигијенске сврхе, од хартијине масе,
хартије, целулозне вате или од листова или од
трака од целулозних влакана.

Маске папирне

Маске од хартијине масе, хартије, целулозне 4818 90 10 00
вате или од листова или трака од целулозних Ех 01
влакана које се употребљавају у хирургији
за медицинске или хигијенске сврхе,
неприпремљене за продају на мало
Остале маске од од хартијине масе, хартије, 4818 90 90 00
целулозне вате или од листова или трака од Ех 01
целулозних влакана

**

Одело заштитно,
гумено

Предмети одеће и прибор за одећу, за сврхе 4015 90 00 00
заштите, од вулканизованог каучука, осим од Ех 01
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
складу са стандардима EN 455-1 и EN 455-2, Ех 80
од вулканизованог каучука осим от тврде
гуме.
Остале рукавице, од вулканизованог каучука, 4015 19 00 00
осим од тврде гуме
Ех 01
Ех 80

**

Одело хируршко
текстилно

Предмети одевања и прибор за одећу, 6210 10 92 00
израђени од нетканог текстилног материјала, Ех 80
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

Варикина (натријум хипохлорит, растворен 2828 90 00 00
или нерастворен у води)
Ех 01

Асепсол
Асепсол (средство на бази безалконијум 3402 12 00 00
хлорида)
Ех 01
Дезинфектанти припремљени за продају на
мало или као препарати, укључујући и ове
производе на подлози:
-

на бази квартернарних амонијумових
соли

3808 94 10 00
Ех 01
Ех 02
Ех 80

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком

Опис робе

-

на бази халогенованих једињења

Тарифна
ознака

3808 94 20 00
Ех 01
Ех 02
Ех 80

-

остали дезинфектанти

3808 94 90 00
Ех 01
Ех 02
Ех 80

Алкохол

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

2207 10 00 00
Ех 01
Ех 73
Ех 80

Етил алкохол и остали алкохоли било које
јачине, денатурисани

2207 20 00 00
Ех 01
Ех 70
Ех 80

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

у судовима не преко 2 лит.

2208 90 91 00
Ех 01
Ех 70
Ех 80

-

у судовима преко 2 лит.

2208 90 99 00
Ех 01
Ех 70
Ех 80

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком
**

Наочаре, заштитне

Опис робе

Тарифна
ознака

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

Акт број 148-II-483-01-75/10/2020, од 30. април 2020. године

Овај акт можете погледати на адреси
/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/63/6/sg

1510

На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”,
бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних производа
битних за становништво.

1. У Одлуци о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
(„Службени гласник РС”, бр. 54/20 и 59/20), у тачки 1. речи:
Детерџенти
„3402 90 90 00 Ex – осим тоалетних куглица и таблета за машинско прање судова и средстава за
прање ветробранских стакала моторних возила”

бришу се.

2. После тачке 1. додаје се тачка 1а, која гласи:
„1а Забрана извоза медицинске заштитне опреме (тарифне ознаке 3926 20 00 00, 4015 90 00 00,
6210 10 92 00, 6307 90 98 00 и 9004 90 10 00) из тачке 1. ове одлуке не односи се на извоз у земље
чланице Европске уније.
Медицинска заштитна опрема из става 1. ове тачке, купљена у земљама чланицама Европске
уније, не може се поново извозити са територије Републике Србије.”

3. У тачки 2. после става 1. додаје се став 2, који гласи:

„Одредбе става 1. ове тачке не примењују се у случајевима из тачке 1а став 2. ове одлуке.”

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
05 број 335-3448/2020-1
У Београду, 30. априла 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

