
 

 

 Одлука о измени и допуни Одлуке о привременој забрани извоза 

основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво 

 

Актом Управе царина број: 148-II-483-15-23/4/2022, од 10.03.2022.године, 

обавештени сте о Одлуци о привременој забрани извоза основних пољопривредно 

прехрамбених производа битних за становништво, даље: Одлука, која је ступила на 

снагу 11. марта 2022.године. 

 

Овом одлуком уведена је привремена забрана извоза основних пољопривредно 

прехрамбених производа битних за становништво у циљу спречавања критичне 

несташице ових производа, услед повећане тражње на светском и домаћем тржишту. 

 

Овом приликом вас обавештавмо да је, дана 17.03.2022.године, у „Службеном 

гласнику“, број: 35/2022, објављена Одлука о измени и допуни Одлуке о привременој 

забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за 

становништво, даље: Одлука о измени Одлуке, која ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику“, тј. 18. марта 2022.године.  

 

У Одлуци о измени Одлуке је наведено да се речи:  

   

„1512 

Уље од семена сунцокрета, 

шафранике или памуковог семена и 

њихове фракције, рафинисани или 

нерафинисани, али хемијски 

немодификовани: 

 
- Уље од семена сунцокрета или 

шафранике и њихове фракције: 

1512 11  - - Сирово уље: 

1512 11 10 00 

- - - за техничку или индустријску 

употребу, осим за производњу 

прехрамбених производа за људску 

исхрану 

 еx од семена сунцокрета 

 - - - остало: 

1512 11 91 00 - - - - уље од сунцокрета” 

 

замењују речима: 

 

„1512 Уље од семена сунцокрета, 

шафранике или памуковог семена и 

њихове фракције, рафинисани или 

нерафинисани, али хемијски 

немодификовани: 

 - Уље од семена сунцокрета или 

шафранике и њихове фракције: 

1512 11  - - Сирово уље: 

 - - - остало 

 



1512 11 91 00  - - - - уље од сунцокрета 

1512 19          - - Остало 

1512 19 90 00  - - - остало 

 еx од семена сунцокрета” 

 

 

Сходно томе, ступањем на снагу Одлуке о измени Одлуке, предмет привремене 

забране ивоза, поред сировог уља од сунцокрета, које се сврстава у тарифну ознаку 

1512 11 91 00,  јесте и уље од сунцокрета које се сврстава у следећу тарифну 

ознаку:  
 

1512 19          - - Остало 

1512 19 90 00  - - - остало 

 еx од семена сунцокрета” 

  

док сирово уље од семена сунцокрета, које се сврстава у тарифну ознаку: 

 

1512 11  - - Сирово уље: 

1512 11 10 00 

- - - за техничку или индустријску 

употребу, осим за производњу 

прехрамбених производа за људску 

исхрану 

 еx од семена сунцокрета 

 

више није предмет привремене забране извоза. 

 

Поред ове измене, у Одлуци о измени Одлуке је додато да се, за робу која је 

предмет Одлуке, извоз може одобрити посебним актом Владе. Сходно томе, извоз робе 

која је предмет привремене забране извоза, може се обављати, уколико је конкретан 

извоз обухваћен посебним актом Владе, којим је то одобрено.   

 

Имајући у виду да је Одлуком о измени Одлуке предвиђена могућност да се 

посебним актом Владе одобри извоз робе која је предмет привремене забране извоза, 

потребно је да се изврши раздавајање робе која се може извести, сходно посебном акту 

Владе, од робе чији је извоз привремено забрањен.  

 

Из тог разлога, поред Ех-позиција које су 10.03.2022.године отворене у сврху 

раздвајања робе која је предмет Одлуке, од остале робе која није предмет привремене 

забране извоза (прекрупе од гриза, као и сунцокретовог уља од осталог уља - у оквиру 

тарифних ознака наведених у Одлуци), у Информационом систему Управе царина 

(ИСЦС), од 18.03.2022. године, отворене су и Ех-позиције, којима се врши раздавајање 

робе која се може извести, сходно посебном акту Владе, а како би се омогућила 

примена изузећа од привремене забране извоза, које је прописано Одлуком о измени 

Одлуке. У том смислу отворене су Eх-позиције, нумерисане ознаком „Ех-20“, које 

се користе за извоз робе која је предмет привремене забране извоза, а која се 

извози у складу са посебним актом Владе. Ове Ех-позиције се користе само за 

извозне царинске поступке, тј. не могу се користити у оквиру увозних царинских 

поступака. Поред Ех-позиција, нумерисаних ознаком „Ех-20“, отворене су и Ех-

позиције у које се сврстава роба чији је извоз привремено забрањен, а за које није 



издат посебан акт Владе и исте су у табели испод обележене „болдираним 

фонтом“.  

 

 Тарифна ознака  Наименовање Ех-позиције Опис робе 

1001 19 00 00 20 

- Извоз одобрен по 

посебном акту Владе РС 
Тврда пшеница, осим 

семенске 

1001 19 00 00 80 
- Остало 

1001 99 00 00 20 

- Извоз одобрен по 

посебном акту Владе РС 

Пшеница и наполица 

(искључујући тврду 

пшеницу), осим семенске  

1001 99 00 00 80 
- Остало 

1005 90 00 00 20 

- Извоз одобрен по 

посебном акту Владе РС 

 

Кукуруз, осим семенског 

1005 90 00 00 39 
- Остало 

1101 00 11 00 20 

- Извоз одобрен по 

посебном акту Владе РС 

 

Брашно од тврде пшенице 

 
1101 00 11 00 80 

- Остало 

1101 00 15 00 20 

- Извоз одобрен по 

посебном акту Владе РС 

 

Брашно од обичне пшенице и 

пира 
1101 00 15 00 80 

- Остало 

1101 00 90 00 20 

- Извоз одобрен по 

посебном акту Владе РС 

 

Брашно од наполице 

 
1101 00 90 00 80 

- Остало 

1103 13 10 00 01 
- Прекрупа  

Прекрупа од кукуруза, са 

садржајем масноће не преко 

1,5% по маси 

 

1103 13 10 00 20 

- Прекрупа, чији је извоз 

одобрен по посебном 

акту Владе РС 

1103 13 90 00 01 
- Прекрупа  

Прекрупа од кукуруза, са 

садржајем масноће већим од 

1,5% по маси 

 

1103 13 90 00 20 

- Прекрупа, чији је извоз 

одобрен по посебном 

акту Владе РС 



1512 11 10 00 01 

- Од семена сунцокрета 

Напомена: Од  18.03.22. 

укинута је привремена 

забрана извоза ове робе, 

сходно Одлуци о измени 

одлуке   

Сирово уље од семена 

сунцокрета 

1512 11 91 00 20 
- Извоз одобрен по 

посебном акту Владе РС 
Сирово уље од семена 

сунцокрета 
1512 11 91 00 80 - Остало 

1512 19 90 00 01 
- Јестиво уље од семена 

сунцокрета 

Уље од семена сунцокрета 

које није сирово 

1512 19 90 00 02 
- Уље од семена 

сунцокрета, остало 

1512 19 90 00 20 

- Уље од семена 

сунцокрета, чији је извоз 

одобрен по посебном 

акту Владе РС 

 

 

У ситуацији када се декларише 12-цифрена тарифна ознака из горње табеле, 

обележена болдираним фонтом,  систем јавља поруку: „НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ 

ЗА ИЗВОЗ РОБЕ, ИЗВОЗ ЗАБРАЊЕН (ВИДИ ПРОПИС)ˮ. Пропис на који се односи 

ова забрана је Одлука. 

 

Овом приликом напомињемо да је неопходно да се, приликом извоза робе, која 

је предмет привремене забране извоза, а за коју је издат посебан акт Владе, изврши 

провера да ли су подаци у ЈЦИ у складу са подацима наведеним у акту Владе (подаци о 

врсти и количини робе, извознику, увознику, као и остали подаци којима се потврђује 

да се конкретан извоз обавља у складу са наведеним актом Владе. Ех-позиције 

нумерисане ознаком „Ех-20“, у ИСЦС повезане су са шифром У99. 

 

По добијању информација о форми посебног акта Владе, обавестићемо вас о 

подацима које је потребно уписати у рубрику 44 ЈЦИ, уз шифру У99, као и о начину 

праћења оцарињених количина робе (њено отписивање), како би се онемогућило да се 

прекораче износи који су одобрени посебним актом Владе.  

 

Како би се спречило кршење мера прописаних Одлуком (нпр. погрешно 

сврставање робе), указујемо да је нарочито потребно обратити пажњу на робу која се 

извози, а за коју постоји индикација или сумња да се ради о роби из Одлуке и за коју је 

у Рубрику 33. ЈЦИ уписана тарифна ознака која није наведена у табели. 

 

За све потребне информације обратити се Сектору за тарифске послове, 

Одељењу за Царинску тарифу, у вези са сврставањем конкретне робе по Царинској 

тарифи, као и Одељењу за ТАРИС, инструменте царинске и спољнотрговинске 

заштите, порезе и акцизе, у вези са питањима која се односе на техничку примену 

наведене Одлуке. 

 
                                                                                                      

       (Акт УЦ-а број 148-II-483-15-23/7/2022 од 17.03.2022) 


