
Одлука о изменама Одлуке о привременом ограничењу извоза 
основних пољопривредно прехрамбених производа битних за 

становништво 

1. У Одлуци о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно 
прехрамбених производа битних за становништво („Службени гласник РС”, 
бр. 49/22, 52/22, 57/22, 59/22, 61/22, 67/22, 69/22, 74/22 и 76/22), у тачки 
1. став 2. брише се. 

Став 3, који постаје став 2. мења се и гласи: 

„Квантитативно ограничење извоза пољопривредно прехрамбених производа 
из става 1. ове тачке уводи се, на месечном нивоу, за следеће производе, у 
следећим количинама: 

Taрифнa 
oзнaкa 

Нaимeнoвaњe 
Кoличинa пo 
групи 
прoизвoдa 

1512 

Уљe oд сeмeнa сунцoкрeтa, шaфрaникe или 
пaмукoвoг сeмeнa и њихoвe фрaкциje, 
рaфинисaни или нeрaфинисaни, aли хeмиjски 
нeмoдификoвaни: 

 

  
- Уљe oд сeмeнa сунцoкрeтa или шaфрaникe 
и њихoвe фрaкциje: 

 

1512 11 - - Сирoвo уљe: 

0   - - - oстaлo: 

1512 11 91 00 - - - - уљe oд сунцoкрeтa 

1512 19 - - Oстaлo:   

1512 19 90 00 - - - oстaлo  

  
ex oд сeмeнa сунцoкрeтa, у пaкoвaњимa зa 
прoдajу нa мaлo 

6.000.000 l 

  ex oстaлo oд сeмeнa сунцoкрeтa 4.000 t 

ˮ. 

Став 4, који постаје став 3. мења се и гласи: 

„Изузетно од ст. 1. и 2. ове тачке привремено ограничење извоза не односи 
се на пољопривредно прехрамбене производе за које је издат сертификат у 
складу са прописима којима се уређује органска производња, нa 
сунцокретово уље са високим садржајем олеинске киселине зa кoje je издaта 
потврда о извршеним хемијским анализама којима се потврђује да се ради о 
таквој врсти уља, као и на извоз у оквиру компензационих послова 



одобрених од стране министарства надлежног за послове трговине који се 
наплаћује увозом сировина и репроматеријала који се не производе или се 
не производе у количинама довољним за снабдевање домаћег тржишта у 
складу са прописом којим се уређују услови за плаћање и наплату у роби, 
односно услугама.ˮ. 

2. У тачки 2. став 1. речи: „у периоду од 20. до 25. текућег месеца за 
наредни тромесечни периодˮ замењују се речима: „по позиву министарства 
надлежног за послове пољопривредеˮ. 

3. Тачка 3. брише се. 

4. Тачка 4. мења се и гласи: 

„4. Дозволе издате за извоз уља за месец јул текуће године могу да се 
искористе до краја месеца августа текуће године.ˮ. 

5. У тачки 4а став 1. речи: „за месец мајˮ бришу се. 

У ставу 2. речи: „дозвола за месец мајˮ замењују се речима: „издатих 
дозволаˮ. 

6. У тачки 4б став 1. речи: „став 3. ове одлукеˮ замењују се речима: „став 2. 
ове одлукеˮ. 

У ставу 2. речи: „тачке 1. став 3. ове одлукеˮ замењују се речима: „тачке 1. 
став 2. ове одлукеˮ. 

У ставу 3. речи: „тачке 1. став 3. ове одлукеˮ замењују се речима: „тачке 1. 
став 2. ове одлукеˮ. 

7. У тачки 5. речи: „тачке 1. ст. 2. и 3. ове одлукеˮ замењују се речима: 
„тачке 1. став 2. ове одлукеˮ. 

8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се до 30. септембра 
2022. године. 


