Предмет: Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
(„Службени гласник РСˮ бр. 54/20 и 59/20) (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 од 22. априла 2020. године

У „Службеном гласнику РСˮ број 59 од 22. априла 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 23. априла 2020. године.
Изменом одлуке изузима се од привремене забране извоза, поред осталог, следећа роба:
 средства за прање ветробранских стакала моторних возила из тарифне ознаке
3402 90 90 00
(У структури потподеле десетоцифрене тарифне ознаке роба изузета од
привремене забране извоза, односно роба чији извоз није забрањен обухваћена
је ознаком Ех 01 чије наименовање гласи: „тоалетне куглице, таблете за машинско
прање судова и средстава за прање ветробранских стакала моторних возилана.)
 маске из тарифне ознаке 6307 90 98 00 у целости израђене од тканог текстилног
материјала, некомбиноване са другим материјалима, искључујући елементе за
причвршћивање и пријањање.
(У структури потподеле десетоцифрене тарифне ознаке маске чији је извоз
привремено забрањен обухваћене су ознаком Ех 02 чије наименовање гласи:
„маске, осим маски у целости израђених од тканог текстилног материјала,
некомбинованих са другим материјалима, искључујући елементе за причвршћивање
и пријањањеˮ.)
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, као и прилог са илустрацијама примера прекривки за
лице (маске), њиховим описом и тарифном ознаком:

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком

Тарифна
ознака

Опис робе

Семе сунцокрета у
љусци

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

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 је 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
*

Детерџенти, осим
тоалетних куглица,
таблета за машинско
прање судова и
средстава за прање
ветробранских
стакала моторних
возила

Опис робе

Тарифна
ознака

Препарати за прање (укључујући помоћне 3402 90 90 00
препарате за прање) и препарати за чишћење Ех 80
са додатком или без додатка сапуна, у облику
течности, праха или пасте (искључујући
тоалетне куглице, таблете за машинско прање
судова и средстава за прање ветробранских
стакала моторних возила из овог тарифног
броја,
чији
извоз
није
забрањен),
неприпремљени за продају на мало
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).

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

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

Врста робе на
привременој
забрани извоза у
складу са Одлуком

Опис робе

Тарифна
ознака

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
*

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

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 или Ех 01
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

Број: 148-II-483-01-75/9/2020 од 22. април 2020. године
ПРИЛОГ:
- Табеларни приказ прекривки за лице
- Текст Одлуке о измени Одлуке о привременој уабрани извоза производа битних за
становништво

Прекривке за лице (маске)

Прилог:

Р. Тарифна ознака
бр
1 4818 90 90 00
Производ од
хартије или трака
од целулозних
влакана

2

4818 90 90 00
Производ од
хартијине пулпе

Опис робе
Заштита за део лица око уста, у облику једноструког или двоструког,
танког листа израђеног од траке од целулозних влакана. Уже стране су
пресавијене и прошивена и на свакој се налази еластична трака од
текстилног материјала превученог каучуком за причвршћивање на оба
уха.

Маска за једнократну употребу, израђена од пулпе од хартијине масе, у
облику шкољке, са еластичном траком од каучука за причвршћивање
око главе и металном траком за фиксирање на нос. Користи се као
заштита корисника од индустријског окружења.

Илустрација

Р. Тарифна ознака
бр
3
6307 90 98 00
Производ од
нетканог
текстилног
материјала са
„вентилом“

4

6307 90 98 00
Производ од
нетканог
текстилног
материјала

Опис робе
Прозивод тзв. „FFP3 NR заштитна маска са вентилом“ обликована за
коришћење у пределу уста и носа. Израђена је од неколико слојева
различито структурираног нетканог текстилног материјала.
Унутрашњост производа испуњена је пластичном пеном, и садржи
траку од плетеног материјала превучену пластичном масом, док је са са
спољашње стране опремљена еластичном траком за причвршћивање
око главе. Како би се обезбедило издисање у средишњем делу налази
се тзв. „вентил“ израђен од пластичне масе који суштински не
представља механички део нити изменљиви филтер. Користи се у
болничким окружењима и обезбеђује заштиту корисника од чврстих
честица и честица течности.

Респираторна маска, тзв. „FFP2 NR заштитна маса“, прилагођена за
коришћење у пределу уста и носа. Израђена је од неколико слојева
различито структурираног нетканог текстила, са унутрашње стране
садржи траку од пластичне пене ојачану жицому у пределу носа за
боље пријањање на нос, а са спољашње стране опремљена је траком за
причвршћивање око главе.
Користи се у болничком окружењу за заштиту од чврстих и капљличних
честица.

Илустрација

Р. Тарифна ознака
бр
5 6307 90 98 00
Производ од
нетканог
текстилног
материјала од
полипропиленских
влакана

6

6307 90 98 00
Производ од
тканог
прошивеног
текстилног
материјала са
„вентилом“

Опис робе
Маска за лице за једнократну употребу израђена од нетканог
текстилног материјала од синтетичких влакана (полипропилен, три
слоја) са тракама за причвршћивање на главу, као и савитљивом траком
која обезбеђује пријањање на нос. Средишњи слој може бити израђен
од хартије. Намењена је да се користи у контаминираном окружењу за
заштиту корисника.

Једнократна маска од тканог прошивеног текстилног материјала са
испуном, са вентилом за свеж ваздух и тракама за причвршћивање на
главу. Има подесиву траку за обезбеђивање бољег пријањања на нос.
Користи се за заштиту корисника од високо токсичних чврстих или
капљичних честица.

Илустрација

Р. Тарифна ознака
бр
7 6307 90 98 00
Производ од
нетканог
текстилног
материјала

8

6307 90 98 00
Производ од
нетканог
текстилног
материјала од
полипропиленских
влакана

Опис робе
Заштитна маска за браду, овалног облика, од нетканог текстилног
материјала од полипропилена (синтетичка влакна), сужена на ивицама
пришивеном еластичном траком са делом за причвршћивање на главу.

Маска против прашине, у облику шкољке, ергономски обликована да се
носи на устима и носу. Израђена је од нетканог текстилног материјала
од полипропилена (синтетичка влакна) и има савитљиву траку од
простог метала за обезбеђивање бољег пријањања у пределу носа. На
крајевима има пришивену траку од плетеног материјала за
причвршћивање око главе.

Илустрација

Р. Тарифна ознака
бр
9 6307 90 98 00
Производ од
тканог текстилног
материјала и
средишњим
делом од нетканог
текстилног
материјала, са
„вентилом“

10 6307 90 98 00
Производ од
тканог текстилног
материјала,
израђен шивењем

Опис робе
Респираторна маска, тзв. „заштитна маска са филтером“ израђена од
три слоја, са спољашњим слојем са горње и доње стране израђеним од
тканог текстилног материјала и средишњим слојем од нетканог
текстилног материјала. Опшивена је текстилним тракама. Поседује тзв.
„вентил“ у облику прикључка са интегрисаном мембраном. Опремљена
је тракама за причвршћивање на главу.

Маска за лице, израђена од једног или више слојева тканог текстилног
материјала, шивењем, порубљена и опремљена тракама за
причвршћивање на главу.

Илустрација

Овај акт можете погледати на адреси
/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/59/2/sg
1449
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 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”, број 54/20), у тачки 1. речи:
Детерџенти
„3402 90 90 00

Ex – осим тоалетних куглица и таблета за машинско прање
судова”

замењују се речима:
Детерџенти
„3402 90 90 00

Ex – осим тоалетних куглица, таблета за машинско прање
судова и средстава за прање ветробранских стакала моторних
возила”

а речи:
„6307 90 98 00

Маске, пластичне са текстилним филтером”

замењују се речима:
Маске
„6307 90 98 00

Ех – осим маски у целости израђених од тканог текстилног
материјала, некомбинованих са другим материјалима,
искључујући елементе за причвршћивање и пријањање”.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 335-3339/2020
У Београду, 22. априла 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

