
Одлука о поновној измени Одлуке о привременом ограничењу извоза основних 

пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво 

 

ВЕЗА: Акти Управе царина број: 148-II-483-15-42/5/2022, од 27.04.2022.године,        148-II-

483-15-42/10/2022, од 05.05.2022.године и 148-II-483-15-42/11/2022, од 

13.05.2022.године 

 

Напред наведеним актима, Управа царина је обавестила царинарнице да је донета Одлука о 

привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа 

битних за становништво, даље: Одлука, која је ступила на снагу 22.04.2022.године, затим 

да је донета измена ове Одлуке, која је ступила на снагу 30.04.2022.године, као и да је донета 

нова измена Одлуке, која се примењује од 15.05.2022.године.  

 

Овом приликом вас обавештавамо да је у „Службеном гласнику РС“, број 59/2022, дана 

20.05.2022.године, објављена нова Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом 

ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за 

становништво, која ступа на снагу 21.05.2022.године, даље: Одлука о измени и допуни 

Одлуке. 

 

Одлуком о измени и допуни Одлуке речи: 

 

1512 19 - - Остало:  

1512 19 90 00 - - - остало   

 ех од семена сунцокрета, у паковањима за 

продају на мало 

8.000.000 l 

 ех остало од семена сунцокрета 0 

 

замењују се речима: 

 

1512 19 - - Остало:  

1512 19 90 00 - - - остало   

 ех од семена сунцокрета, у паковањима за 

продају на мало 

0 

 ех остало од семена сунцокрета 0 

  

Наведена одредба примењује се од 1. јуна 2022.године.  

 

Сходно томе, извоз напред наведене робе за коју је била одобрена количина за извоз у 

износу од 8.000.000 литара, обавља се, уз прилагање дозволе Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, до 31. маја 2022.године. 

 

У складу са поменутом изменом, за месец јун ове године, није одобрена количина за 

извоз напред наведене робе (вредност количине је спуштена на нулу), што значи да, у 



јуну месецу, за ову врсту робе неће бити издате дозволе за извоз Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, тј. ова роба се неће  моћи извозити (осим у 

случају да је за њу издат Сертификат о органском производу, издат од стране 

овлашћене контролне организације, како је објашњено у тексту ниже).  

 

Наиме, Одлуком о измени и допуни Одлуке додата је одредба да се привремено ограничење 

извоза, које је прописано Одлуком, не односи на пољопривредно прехрамбене производе за 

које је издат сертификат у складу са прописима којима се уређује органска производња. 

 

Имајући у виду да ова одредба нема одложену примену, а да Одлука о измени и допуни 

Одлуке ступа на снагу 21. маја 2022.године, за сву робу која је обухваћена Одлуком, од 

тог датума омогућен је извоз, уз прилагање Сертификата о органском производу, 

издатог од стране овлашћене контролне организације. Број овог сертификата се уписује 

у рубрику 44 ЈЦИ, уз шифру У81.  

 

Послове контроле и сертификације у органској производњи, за 2022.годину, обављају 

следеће контролне организације: 
 

1. „ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА” ДОО, Београд, Змаја од Ноћаја 11;  

2. „ECOCERT BALKAN” ДОО, Београд, Славонска 18;  

3. „ORGANIC CONTROL SYSTEM” ДОО, Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15; 

4. „ECOVIVENDI” ДОО, Београд, Воје Вељковића 14/4; 

5. „TMS CEE” ДОО, Београд, Рудничка 14; 

6. „SGS BEOGRAD” ДОО, Београд, Јурија Гагарина 7б; 

7. „ЈУГОИНСПЕКТ-НОВИ САД” ДОО, Нови Сад, Дунавска 23/1. 
 

Списак овлашћених организација за обављање послова контроле и сертификације у 

органској производњи за 2022. годину, је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 

3/2022, о чему сте претходно обавештени актом Управе царина број: 148-II-483-15-13/2022, 

од 27.01.2022.године. 

 

Како би се омогућило одвојено праћење извезених количина у складу са издатим дозволама 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, од извезених количина за које је 

издат сертификат у складу са прописима којима се уређује органска производња, у 

Информационом систему царинске службе, отворене су Ех - позиције са следећим 

наименовањем: 

 

Ех 25 – роба која се извози, а за коју је издат сертификат у складу са прописима којима се 

уређује органска производња 

 

Овом приликом напомињемо да је ове Ех-позиције потребно користити само у случају када 

се извози роба која је, у складу са Одлуком о измени и допуни Одлуке, изузета од 

привременог ограничења извоза, из разлога што је за исту издат сертификат у складу са 

прописима којима се уређује органска производња. 

 

 

                              (Aкт УЦ-а број 148- II-483-15-42/14/2022 од 23.05.2022) 


