Обавешетење за све учеснике у царинском поступку 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
Одлуком о измени и допуни Одлуке о привременој забрани извоза основних пољопривредно
прехрамбених производа битних за становништво(даље: Одлука) је између осталог прописано
да се извоз робе која је предмет Одлуке, може одобрити посебним актом Владе (даље:
Закључак).
У циљу ефикасног и адекватног праћења реализације посебних закључка неопходно је да
приликом извоза роба побројаних у Одлуци (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. уз ЈЦИ приложи копију Закључка на којој је означен уговор (редни број) по ком се
врши конкретан извоз, или уз копију Закључка приложи изјаву у којој ће
декларисати по ком редном броју уговора се врши конкретан извоз (при чему се
деловодни број исте уписује уз шифру „И99“);
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 се ни на који начин не одступа од напред наведеног правила.
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 „/“, да се уместо цифре „нула“ уноси велико слово „О“ 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.

