
Одлука о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених 

производа битних за становништво 

 

 

Дана 21.04.2022.године, у „Службеном гласнику РС“, број 49, објављена је  Одлукa о 

привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа 

битних за становништво, даље: Одлука о привременом ограничењу извоза, која је ступила на 

снагу наредног дана од дана објављивања, тј. 22.04.2022.године и коју вам достављамо у 

прилогу овог акта.  

  

Наведеном Одлуком уводи се привремено ограничење извоза основних пољопривредно 

прехрамбених производа битних за становништво у циљу спречавања несташице ових 

производа. 

  

Привремено ограничење се уводи на месечном нивоу, за одређене производе, односно групе 

производа.  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, по поднетим захтевима 

правних лица, а на предлог Комисије дозвољава сваком појединачном правном лицу извоз ових 

производа у одређеној количини, за наредни месец, тако да се роба по овој Одлуци, може 

извозити од 1. маја 2022. године, уз прилагање издате дозволе. 

  

Приликом извоза робе која је предмет привременог ограничења, потребно је користити         

Ех-позиције са нумерацијом „Ех-15“, које су отворене од дана ступања на снагу Одлуке, 

односно од 22.04.2022.године.  

  

Приликом извоза робе у складу са напред наведеном Одлуком, декларант је у обавези да уз 

ЈЦИ приложи Дозволу, коју је добио од Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, у којој је наведена количина робе (квота) коју правно лице може да извезе у 

текућем месецу. Деловодни број поменуте Дозволе  декларант је у обавези да упише уз шифру 

У25, у рубрици 44 ЈЦИ.  

 

Због немогућности да се направи техничко решење, којим би се количине робе које се извозе, у 

складу са овом Одлуком, пратиле кроз Информациони систем царинске службе, потребно је да 

царински службеници прате количине претходно извезене робе, по конкретној дозволи, 

односно да отписују количине по дозволи, како не би дошло до прекорачења.  

  

Декларант је у обавези да царинском органу у испостави царињења достави оригинал 

Дозволе на увид.  
 

Царински службеник је у обавези да прво провери да ли је декларисана количина робе по 

конкретној ЈЦИ мања, или једнака преосталој количини по конкретној дозволи и уколико јесте 

може да прихвати ЈЦИ. У случају да је декларисана количина већа од преостале количине по 

конкретној дозволи царински службеник не може да одобри извоз пошиљке те количине. 

 

Када царински службеник  утврди да је декларисана количина у оквиру преостале количине, 

потребно је да на оригиналном примерку дозволе упише количину оцарињене робе по 

конкретној декларацији (у јединици мере у којој је Одлуком исказано ограничење: литри 

за уље, а за остале робе тоне), датум царињења, број ЈЦИ и број ЦИ у којој је извршено 

конкретно царињење као и преосталу количину. Након тога Дозвола се копира у два примерка 

тако да се виде и отписане количине и преостала количина. Један примерак копије дозволе се 

прилаже уз конкретну ЈЦИ, други примерак се враћа декларанту и прати пошиљку до ГП 

иступа где се даје царинском органу на увид, а оригинални примерак Дозволе се враћа 

декларанту који је користи код наредних царињења (уколико количина није исцрпљена). 

  

  



Имајући у виду да даном ступања на снагу Одлуке о привременом ограничењу извоза 

престаје да важи Одлука о привременој забрани извоза основних пољопривредно 

прехрамбених производа битних за становништво („Сл. гласник РС“, број 32/2022, 35/2022 и 

48/2022), потребно је имати у виду и следеће. 

 

 

Од дана ступања на снагу Одлуке о привременом ограничењу извоза не може се вршити извоз 

пољопривредно прехрамбених производе за које је издат сертификат у складу са 

прописима којима се уређује органска производња, на начин како је то описано у акту 

Управе царина број: 148-II-483-15-23/11/2022, од 18.04.2022.године, јер је Одлука о 

привременој забрани извоза престала да важи.  Како ће се дозволе за извоз, сходно Одлуци о 

привремном ограничењу извоза, издавати крајем текућег месеца за наредни месец (у априлу 

2022. ће се издавати за мај 2022.године, у мају за јун,..), од датума ступања на снагу Одлуке о 

привременом ограничењу извоза, тј. од 22.04.2022.год. не може се обављати извоз органских 

производа како је описано у акту број: 148-II-483-15-23/11/2022, од 18.04.2022.године.  

  

Наиме, пољопривредно прехрамбени производи за које је издат сертификат у складу са 

прописима којима се уређује органска производња (тзв „органски производи“), а који су 

предмет Одлуке о привремном ограничењу извоза („органски кукуруз“, „органска пшеница“...), 

од 01. маја 2022.године извозиће се уз прилагање Дозволе Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, како је напред наведено, као што ће се извозити и остала роба, која 

је предмет наведене Одлуке, а која није декларисана као органски производ. 

  

У складу са тим у ИСЦС су ех-позиције „Ех 25 – роба која се извози, а за коју је издат 

сертификат у складу са прописима којима се уређује органска производња“ затворене са 

датумом 21.04.2022.године (односно рок важења ових Ех позиција је усклађен са роком 

важења Одлуке о привременој забрани извоза).  

 

 

Међутим, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, актом број: 110-00-

77/2022-09, од 26.04.2022.године, обавестило је Управу царина да посебни акти Владе који су 

донети на основу Одлуке о привременој забрани извоза остају на снази и по ступању на 

снагу Одлуке о привременом ограничењу извоза. Наведено министарство је такође обавестило 

ову Управу да су количине, чији је извоз одобрен посебним актима Владе за одређено правно 

лице, независне од количина које би се, евентуално, одобриле том истом правном лицу у 

складу са условима прописаним Одлуком о привременом ограничењу извоза. 

 

Сходно наведеном, извоз робе за коју су донети посебни акти Владе, обавља се и даље уз 

коришћење Ех-позиције са нумерацијом „Ех-20“, проверу расположивих количина на 

интерном порталу, уписивање јединствене ознаке уз шифру У99 у рубрику 44 ЈЦИ, односно на 

начин како сте обавештавани од стране Управе царина.  

 

 

У том смислу, скрећемо пажњу да је, од 01. маја 2022.године, приликом извозног 

царињења првенствено потребно утврдити да ли се извоз обавља у складу са посебним 

актом Владе или у складу са дозволом Министарства пољопивреде, шумарства и 

водопривреде, како не би дошло до „мешања“ количина које се извозе, а које су одобрене 

овим актима, тј. како би се могло вршити праћење реализације по актима Владе, односно 

по дозволама наведеног министарства.  

 

 

У вези са наведеним дајемо пример: 

 

Компанији „XY“ у складу са Закључком Владе РС „бр 335-1111/2022“ је 

одбрен извоз меркантилног кукуруза у количини од 1.000,0 тона (уговор је 



редног броја 6 у Закључку), за Албанију и иста је до 04.05.2022.год. извезла 

робу у количини од 450 тона. У складу са Одлуком о привременом ограничењу 

истој тој компанији је одобрен извоз 3.500,0 тона меркантилног кукуруза, за 

мај месец (напомињемо, дозволом се не дефинише земља отпреме), по 

Дозволи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр „119-01-

222/2022-29“.  

 

Може да се деси ситуација да 05.05.2022.год. компанија „XY“, извози 

меркантилни кукуруз у Албанију, истог дана, преко исте испоставе 

царињења, али по два основа, тако да пријављује извоз 15 тона по Закључку 

Владе и 7 тона по Дозволи. У том случају декларант мора да декларише у 

једном наименовању 15 тона, по тарифној ознаци 1005 90 00 00 20, док у 

рубрику 44 тог наименовања мора да упише „У99 (335-1111/МР/06)“. У 

другом наименовању декларант мора да декларише 7 тона, по тарифној 

ознаци 1005 90 00 00 15, док у рубрику 44 тог наименовања мора да упише 

„У25 (119-01-222/2022-29)“. 

 

Царински службеник те испоставе царињења мора да провери, користећи 

извештаје на интерном порталу, расположивост количине по Закључку и 

исправност уписаног кода шифре исправе (тј. да ли је уписана шифра У99) и 

исправност формиране и уписане јединствене ознаке уз ту шифру. Након 

тога, мора да провери расположивост количина по Дозволи увидом у исту,  

исправност уписане шифре исправе (тј. да ли је уписана шифра У25) и 

исправног деловодног броја дозволе уписане уз ту шифру исправе. Уколико је 

у дозвољеној количини, одобрава се царињење и врши се отпис количина по 

Дозволи на начин како вам је у овом акту објашњено. Овом приликом 

напомињемо да дозволе важе само месец дана и да се исте, које су издате за 

мај месец, не могу коритити у наредним месецима иако нису исцрпљене све 

количине по тој дозволи.         

 

 

  

 

Имајући у виду да је Одлуком о привременом ограничењу извоза предвиђено да министарство 

надлежно за послове пољопривреде неће одлучивати о захтеву привредног субјекта за 

одобрење извоза у одређеној количини, за следећи месец, уколико исти прекорачи дозвољену 

количину у текућем месецу, скрећемо пажњу да је неопходно стриктно водити рачуна о 

отпису оцарињених количина. Међутим, уколико се накнадно уочи да су количине 

прекорачене, потребно је о томе обавестити Сектор за тарифске послове. 

 

 

Овим актом ставља се ван снаге акт Управе царина број: 148-II-483-15-23/11/2022, од 

18.04.2022.године. 

 

 

 

 

(Акт УЦ-а, број: 148-II-483-15-42/5/2022 од 27.04.2022. године) 

 


