
  

 

 

     Обавешетење у вези са применом Одлуке о привременој забрани извоза основних 

     пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво,  у случајевима 

     када је извоз одобрен посебним актом Владе  

 

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

15-23/7/2022, од 17.03.2022.године, обавештени сте о ступању на снагу Одлуке о 

привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних 

за становништво („Сл. гласник РС“, број 32/2022), као и њене измене и допуне („Сл. 

гласник РС“, број 35/2022),  којом је између осталог прописано да се извоз робе која је 

предмет Одлуке, може одобрити посебним актом Владе (даље: Закључак). 

 

Саставни део Закључка је Листа у којој су побројана правна лица којима је одобрен 

извоз одређене робе, деловодни број уговора по којем је одобрен извоз (правна лица 

имају више уговора по којима могу да извозе), укупна дозвољена количина робе коју 

могу да извезу по конкретном уговору (тзв „квота“) и датум закључивања истих.  

 

Сходно наведеном, извоз робе која је предмет привремене забране извоза, може се 

обављати уколико је конкретан извоз обухваћен Закључком, којим је то одобрено, као 

и припадајућом Листом. 

 

У том смислу су у ИСЦС-у отворене 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 Закључком.  

 

У циљу ефикасног и адекватног праћења реализације уговора било је потребно да се 

осмисли јединствена ознака, која ће се у  рубрици 44 ЈЦИ уписивати уз шифру У99. 

Напомињемо, да се та јединствена ознака не налази ни у Закључку Владе РС, нити у 

пропису којим је прописано попуњавање декларације, него је осмишљена у Управи 

царина, као референтни број за праћење реализације уговора наведених у Закључку.  

 

С обзиром на то да је Управи царина 28.03.2022.године достављен ради реализације 

Закључак Владе РС 05 Број: 335-2541/2022-1, од 24.марта 2022.године, којим је иста 

одобрила извоз меркантилне пшенице из тарифног става 1001 99 00 00 и меркантилног 

кукуруза из тарифног става 1005 90 00 00, у Албанију, правним лицима која су 

склопила уговоре пре ступања на снагу Одлуке, и да Закључак ступa на снагу даном 

доношења истог, а да се техничко решење за праћење извезених количина може 

креирати тек по доношењу Закључка, овим путем вас обавештавамо о поступању до 

креирања овог техничког решења, тј. на који начин је, у овом случају, потребно 

попунити одређене рубрике ЈЦИ и које исправе је потребно приложити приликом 

извоза ове робе. 

 

Због обавезе праћења реализације уговора наведених у Закључку, неопходно је да 

приликом извоза поменутих роба (од дана ступања на снагу Закључка) декларант : 

 

1. пријави робу у Ех-20 припадајућег тарифног става (односно да у рубрици 33 

ЈЦИ упише 1001 99 00 00 20 при извозу меркантилне пшенице или 1005 90 

00 00 20 при извозу меркантилног кукуруза); 

  



 

2. царинском органу приложи на увид Закључак, а копију Закључка, на којој  је 

означен уговор по ком се врши конкретан извоз, приложи уз ЈЦИ;  

 

3. уз шифру „У99“ (у рубрици 44 ЈЦИ) унесе јединствену ознаку помоћу које 

ће се пратити реализација сваког појединачног уговора. Ознака се формира 

као комбинација три податка која се раздвајају ознаком „ / “ : редног броја 

закључка, ознаке робе која се извози (за меркантилну пшеницу је потребно 

да се упише „МП“, а за меркантилни кукуруз се уписује „МК“) и редног 

броја уговора из Листе. 

 

  

Редни број Закључка је део деловодног броја закључка који се састоји од ознака које 

се у деловодном броју налазе пре године издавања. На пример: деловодни број 

Закључка је „ 05 бр: 335-4545/2022-1“, тако да у том случају је редни број Закључка, 

помоћу којег ћемо формирати јединствена ознака, податак „335-4545“. 

 

Ознака робе, за сада је „МП“ за меркантилну пшеницу, и „МК“ за меркантилни 

кукуруз. Уколико се у наредном периоду Закључком буде одобравао извоз и друге 

робе, која је предмет Одлуке, о ознаци исте ћемо вас обавестити накнадно. Ознака робе 

је двозначна ознака, која се увек се уписује великим латиничним словима.  

 

Један извозник може имати више уговора по којима му је одобрен извоз, а сваки уговор 

има свој редни број у припадајућој Листи Закључка. Овај редни број уговора ће се 

користити за формирање јединствене ознаке. У јединственој ознаци редни број уговора 

се увек уноси као двоцифрен, тако да уколико је уговор у Листи наведен под редним 

бројем „2“, у јединственој ознаци је потребно да буде уписан као „02“ никако као „2“. 

Овом приликом истичемо да редни број уговора у Листи није исто што и деловодни 

број уговора. Сами деловодни бројеви уговора су различито нумерисани од стране 

различитих правних лица, тако да деловодни број уговора, као податак, није прикладан 

за унос у електронском облику. Из тог разлога се у јединственој ознаци уписује редни 

број уговора, а не сам деловодни број уговора. 

 

 

 

 

Начин креирања јединствене ознаке може се видети у следећим примерима: 

 

Пример 1: 

 

Влада РС донела је Закључак, чији је деловодни број „05 бр: 335-4545/2022-

1“, са припадајућом Листом  правних лица којима је одобрен извоз. 

 

Правно лице АА, налази се на Листи правних лица којима је одобрен извоз 

меркантилне пшенице, по уговору чији је деловодни број „7878/2022“, а који 

је наведен под редним бројем уговора „4“. 

 

Јединствена ознака, у складу са објашњењем, за ово правно лице, када 

извози меркантилну пшеницу по уговору који је у Листи правних лица 

наведен под редним бројем „4“, треба да гласи „335-4545/МП/04“, тако да у 



овом случају декларант у рубрику 44 ЈЦИ уноси, уз шифру У99, ову 

јединствену ознаку.  

 

Пример 2: 

 

Истом правном лицу, истим Закључком одобрен је и извоз меркантилног 

кукуруза, при чему је у Листи правних лица којима је одобрен извоз 

меркантилног кукуруза, уговор чији је деловодни број „2 ХХ“, наведен под 

редним бројем „12“. 

 

Јединствена ознака, у складу са објашњењем, за ово правно лице, када 

извози меркантилни кукуруз, по уговору који је у Листи правних лица 

наведен под редним бројем „12“, треба да гласи „335-4545/МК/12“, тако да у 

овом случају декларант у рубрику 44 ЈЦИ уноси,  уз шифру У99, ту 

јединствену ознаку.  

   

Како ће се у ИСЦС-у, праћење вршити преко ове јединствене ознаке, која представља 

комбинацију слова и бројева и ознаке „/“, неопходно је да њено уношење буде 

једнобразно, тј. да ни на који начин не одступа од напред наведеног правила, јер ће у 

супротном информациони систем такву ознаку препознавати као другу шифру и неће 

количину извезене робе по тој декларацији (у којој је унета неправилно формирана 

шифра) рачунати као реализовану количину. Сходно томе, потребно је да декларант 

извршити проверу уписаних података уз шифру У99 у ЈЦИ, и истих података који су 

унети електронски, како би се спречило да се уношењем погрешних ознака измени 

јединствена ознака. 

 

У том смислу је потребно обратити пажњу да се не уносе празна поља тзв „blank“ , 

цртица „-“ уместо косе црте „/“ и сл.   

 

Такође, шифру исправе У99 и припадајућу јединствену ознаку је потребно унети у 

рубрику 44 сваког наименовања, у којем је декларисана роба која се извози по 

Закључку, а никако само у првом наименовању те декларације. 

 

У циљу ефикасног и адекватног праћења реализације уговора, потребно је да царински 

орган изврши проверу да ли су подаци у ЈЦИ усклађени са подацима наведеним у 

Закључку -  подаци о извознику, врсти робе, количини робе. Такође, потребно је да се 

изврши провера да ли је исправно формирана и унета јединствена ознака, која се у 

рубрици 44 ЈЦИ уписује уз шифру исправе „У99“, како је напред наведено. Потребно је 

посебно водити рачуна да између бројева и слова, који чине јединствену ознаку, 

декларант није унео ни један „blank“ – празан простор или другу ознаку (цртицу и сл.) 

из разлога што систем тада неће препознати идентификациону ознаку за количину робе 

чији је извоз Закључком одобрен (по одређеном уговору) и исту неће информатички 

препознати као реализовану. Такође, потребно је проверити да ли је ознака редног 

броја уговора из Листе унета као двоцифрен број (из истог разлога, јер тада систем 

неће препознати идентификациону ознаку). Поред тога, потребно је проверити и да ли 

је „У99“ и њој припадајућа јединствена ознака унета само у првом наименовању 

декларације, или у сваком наименовању у којој је декларисана роба која се у складу са 

Закључком извози.  

 



Имајући у виду да се Закључак не објављује у „Службеном гласнику“, већ се, ради 

реализације, доставља Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, које 

доставља по један примерак правним лицима наведеним у Листи, Управи царина и 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација, правна лица којима је, сходно 

Закључку одобрен извоз, достављају Управи царина наведени закључак, како је 

наведено у тачки 2. овог акта.  

 

Управа царина је у складу са наведеним Закључком у обавези да води евиденцију о 

извозу и да о истом извештава Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

 

По креирању техничког решења за праћење количина робе, која је извезена у складу са 

конкретним закључцима, обавестићемо вас по успостављању истог. 

 

( Акт УЦ-а, број 148-II-483-15-33/2/2022 od 28.03.2022.године) 


