
 

Одлука о седмој 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, 148-II-483-15-42/11/2022, од 

13.05.2022. године, 148-II-483-15-42/14/2022, од 23.05.2022. године, 148-II-483-

15-42/17/2022, од 31.05.2022. године и 148-II-483-15-42/23/2022, од 22.06.2022. 

године 

 

 

Напред наведеним актима, Управа царина је континуирано обавештавала царинарнице 

о Одлуци о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених 

производа битних за становништво, даље: Одлука, као и њеним изменама и допунама.  

 

Овом приликом вас обавештавамо да је у „Службеном гласнику РС“, број 74/2022, дана 

01.07.2022.године, објављена нова Одлука о измени и допуни Одлуке о привременом 

ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за 

становништво, која је ступила на снагу 02.07.2022.године, даље: Одлука о седмој 

измени и допуни Одлуке. 

 

Одлуком о седмој измени и допуни Одлуке прописано је да се за уље од семена 

сунцокрета, које је обухваћено Одлуком, уводи квантитативно ограничење извоза 

на месечном нивоу, за разлику од остале робе, обухваћене Одлуком, за коју је уведено 

квантитативно ограничење извоза на тромесечном нивоу. 

 

С тим у вези, квантитативно ограничење извоза, на месечном нивоу, уводи се за 

следеће производе, у следећим количинама: 

 

 

 

Тарифна ознака Наименовање Количина по групи 

производа 

1512 Уље од семена сунцокрета, шафранике или 

памуковог семена и њихове фракције, 

рафинисани или нерафинисани, али 

хемијски немодификовани: 

 

 - Уље од семена сунцокрета или шафрание 

и њихове фракције: 

 

1512 11 - - Сирово уље:  

0 
 - - - остало: 

1512 11 91 00  - - - уље од семена сунцокрета 

1512 19 - - Остало:  

1512 19 90 00 - - - остало   

 ех од семена сунцокрета, у паковањима за 

продају на мало 

6.000.000 l 

 ех остало од семена сунцокрета 0 



 

Сходно наведеном, уље од семена сунцокрета у паковањима за продају на мало, а 

које је обухваћено тарифном ознаком 1512 19 90 00 ех-15, може се извозити у јулу 

месецу, уз прилагање дозволе за извоз, коју је издало Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, за месец јул, а број исте потребно 

уписати у рубрику 44 ЈЦИ, како сте претходно обавештени.  

 

Овом приликом подсећамо да се, од 01.07.2022.године, НЕ МОЖЕ ВРШИТИ ИЗВОЗ 

по дозволама за извоз уља, које су издате за мај, а које нису у целости 

реализоване.  

 

Имајући у виду да је у међувремену, у „Службеном гласнику РС“, број 69/2022, дана 

24.06.2022.године, објављена Одлука о допуни Одлуке о привременом ограничењу 

извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, 

која је ступила на снагу 25.06.2022.године, даље: Одлука о шестој измени Одлуке, 

којом је прописано да министарство надлежно за послове пољопривреде може да 

изврши прерасподелу одобрене нереализоване количине уља по издатим 

дозволама за месец мај, привредним субјектима који су реализовали најмање 95% 

одобрене количине уља из дозвола за месец мај, извоз уља се од 1. јула може вршити  

и у складу са тим дозволама. 
 

У складу са наводима, датим у акту Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, број: 110-00-74/2022-09, од 29. јуна 2022.године, рок за реализацију 

извоза прераспоређене количине уља биће утврђен у дозволама које се издају 

привредним субјектима, тако да се извоз уља у складу са дозволама које су издате за 

прераспоређене количине, може обављати до рока наведеног у тим дозволама.  

 

Такође подсећамо да Управа царина, у складу са одредбом тачке 5. Одлуке, води 

евиденцију о извозу производа обухваћених Одлуком и о томе обавештава надлежно 

министарство. 

 

С тим у вези, указујемо на неопходност тачног уписивања броја исправе по којој се 

извози роба, која је обухваћена Одлуком. У том смислу подсећамо да роба која се 

извози по различитим исправама, не може бити обухваћена једним наименовањем, већ 

је неопходно раздвојити количине које се извозе, по свакој исправи посебно.  

 

Тачност приликом уноса података о бројевима исправа по којима се извози роба 

обухваћена Одлуком (У25 - дозвола МПШВ и У99 - Закључак Владе), као и исправама 

којима се потврђује да роба није обухваћена Одлуком (У81 - органска производња и 

О99 - уље са високим садржајем олеинске киселине) је неопходна, како би подаци у 

извештајима одговарали стварној количини извезене робе.  

 

 

Прилог: пречишћен текст Одлуке о о привременом ограничењу извоза основних  

               пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво 

 

 

                       (Акт УЦ-а број 148-II-483-15-42/31/2022 од 05.07.2022) 

 

 



 

 

ODLUKA 

O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA OSNOVNIH 

POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA BITNIH ZA 

STANOVNIŠTVO 

 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022, 52/2022, 57/2022, 59/2022, 61/2022, 67/2022, 

69/2022 i 74/2022) 

1. Uvodi se privremeno ograničenje izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda 

bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda.  

Kvantitativno ograničenje izvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda iz stava 1. ove 

tačke uvodi se, na tromesečnom nivou, za sledeće proizvode, u sledećim količinama:  

Tarifna oznaka  Naimenovanje  Količina po grupi proizvoda  

1001  Pšenica i napolica:  500.000 t  

   - Tvrda pšenica:     

1001 19 00 00  - - Ostala     

   - Ostala:     

1001 99 00 00  - - Ostalo     

1005  Kukuruz:  500.000 t 

1005 90 00 00  - Ostali     

1103  Prekrupa od žitarica, griz i pelete:     

   - Prekrupa i griz:     

1103 13  - - Od kukuruza:     

1103 13 10 00  - - - sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po 

masi  

   

   ex prekrupa     

1103 13 90 00  - - - ostali     

   ex prekrupa     

Kvantitativno ograničenje izvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda iz stava 1. ove 

tačke uvodi se, na mesečnom nivou, za sledeće proizvode, u sledećim količinama:  

Tarifna oznaka  Naimenovanje  Količina po grupi proizvoda  

1512  Ulje od semena suncokreta, šafranike ili 

pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani 

ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:  

   

   - Ulje od semena suncokreta ili šafranike i 

njihove frakcije:  

   

1512 11  - - Sirovo ulje:  0  

   - - - ostalo:     



1512 11 91 00  - - - - ulje od suncokreta     

1512 19  - - Ostalo:     

1512 19 90 00  - - - ostalo     

   ex od semena suncokreta, u pakovanjima za 

prodaju na malo  

6.000.000 l  

   ex ostalo od semena suncokreta  0 

Izuzetno od st. 1-3. ove tačke privremeno ograničenje izvoza ne odnosi se na poljoprivredno 

prehrambene proizvode za koje je izdat sertifikat u skladu sa propisima kojima se uređuje 

organska proizvodnja i na suncokretovo ulje sa visokim sadržajem oleinske kiseline za koje 

je izdata potvrda o izvršenim hemijskim analizama kojima se potvrđuje da se radi o takvoj 

vrsti ulja. 

2. Količine proizvoda iz tačke 1. stav 2. ove odluke određuju se po proporcionalnom sistemu 

na osnovu zahteva koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede 

elektronskim putem na imejl adresu: zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs u periodu od 20. do 25. 

tekućeg meseca za naredni tromesečni period.  

Na osnovu zahteva iz stava 1. ove tačke ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, na 

predlog komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede, dozvoljava izvoz 

određene količine proizvoda iz tačke 1. stav 2. ove odluke.  

3. Maksimalna količina za koju jedan privredni subjekt može podneti zahtev iznosi 20% 

ukupne količine po grupi proizvoda utvrđene u tački 1. stav 2. ove odluke.  

4. Ako privredni subjekt u tromesečnom periodu za koji je izdata dozvola ne izveze najmanje 

80% dozvoljene količine ili prekorači dozvoljenu količinu, ministarstvo nadležno za poslove 

poljoprivrede neće odlučivati o zahtevu tog privrednog subjekta za naredni tromesečni 

period.  

Dozvole izdate za mesec maj i jun mogu da se iskoriste do kraja septembra meseca, osim 

dozvola izdatih za mesec maj za ulje koje mogu da se iskoriste do kraja juna meseca, a po 

zahtevu privrednog subjekta za izdavanje dozvole za naredni tromesečni period (jul, avgust i 

septembar mesec) odlučivaće se bez obzira na procenat izvezene dozvoljene količine. 

4a Izuzetno, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede na predlog komisije iz tačke 2. 

stav 2. ove odluke može da izvrši preraspodelu odobrene nerealizovane količine ulja po 

izdatim dozvolama za mesec maj, i to po proporcionalnom sistemu na osnovu zahteva 

privrednog subjekta, a nakon dostavljenog izveštaja Ministarstva finansija - Uprave carina iz 

tačke 5. ove odluke.  

Po pozivu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, zahtev iz stava 1. ove tačke 

mogu podneti privredni subjekti koji su realizovali najmanje 95% odobrene količine ulja iz 

dozvola za mesec maj. 

4b Količine proizvoda iz tačke 1. stav 3. ove odluke određuju se po proporcionalnom sistemu 

samo ako ukupna količina proizvoda iskazana u podnetim zahtevima premašuje dozvoljenu 



količinu, i to po pozivu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede koji objavljuje na 

svojoj zvaničnoj internet stranici.  

Na osnovu zahteva privrednog subjekta, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, na 

predlog komisije iz tačke 2. stav 2. ove odluke, dozvoljava izvoz određene količine proizvoda 

iz tačke 1. stav 3. ove odluke, ako je privredni subjekt realizovao najmanje 95% odobrene 

količine ulja za mesec maj. 

5. Ministarstvo finansija - Uprava carina vodi evidenciju o izvozu proizvoda iz tačke 1. st. 2. i 

3. ove odluke i o tome obaveštava ministarstva nadležna za poslove spoljne trgovine i 

poljoprivrede prvog radnog dana u tekućem mesecu za prethodni mesec.  

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o privremenoj zabrani izvoza 

osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Službeni glasnik 

RS", br. 32/22, 35/22 i 48/22).  

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 

Republike Srbije".  

Samostalna odredba Odluke o izmeni 

Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih 

proizvoda bitnih za stanovništvo 

("Sl. glasnik RS", br. 52/2022) 

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 
 

Samostalna odredba Odluke o izmeni 

Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih 

proizvoda bitnih za stanovništvo 

("Sl. glasnik RS", br. 57/2022) 

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 

Republike Srbije", a primenjuje se od 15. maja 2022. godine. 
 

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopuni  

Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih 

proizvoda bitnih za stanovništvo 

("Sl. glasnik RS", br. 59/2022) 

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 

Republike Srbije", osim tačke 1. stav 1. ove odluke koja se primenjuje od 1. juna 2022. 

godine. 
 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopuni  

Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih 

proizvoda bitnih za stanovništvo 

("Sl. glasnik RS", br. 61/2022) 

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 

Republike Srbije".  

 

 

 

 
 


