
Одлука о изменама и допунама 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 и 69/22), у тачки 1. став 2. 
мења се и гласи: 

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

Taрифнa oзнaкa Нaимeнoвaњe 
Кoличинa пo 
групи 
прoизвoдa 

1001 Пшeницa и нaпoлицa: 500.000 t 

  - Tврдa пшeницa:  

1001 19 00 00 - - Oстaлa  

  - Oстaлa:  

1001 99 00 00 - - Oстaлo  

1005 Кукуруз: 500.000 tˮ 

1005 90 00 00 - Oстaли  

1103 
Прeкрупa oд житaрицa, гриз и 
пeлeтe: 

 

  - Прeкрупa и гриз:  

1103 13 - - Oд кукурузa:  

1103 13 10 00 
- - - сa сaдржajeм мaснoћe нe прeкo 
1,5% пo мaси 

 

  ex прeкрупa  

1103 13 90 00 - - - oстaли  

  ex прeкрупa  

После става 2. додаје се нови став 3, који 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 0ˮ 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „ст. 1. и 2. ове тачкеˮ 
замењују се речима: „ст. 1–3. ове тачкеˮ. 

2. После тачке 4а додаје се тачка 4б, која гласи: 

„4б Количине производа из тачке 1. став 3. ове одлуке одређују се по 
пропорционалном систему само ако укупна количина производа исказана у 
поднетим захтевима премашује дозвољену количину, и то по позиву 
министарства надлежног за послове пољопривреде који објављује на својој 
званичној интернет страници. 

На основу захтева привредног субјекта, министарство надлежно за послове 
пољопривреде, на предлог комисије из тачке 2. став 2. ове одлуке, 
дозвољава извоз одређене количине производа из тачке 1. став 3. ове 
одлуке, ако је привредни субјект реализовао најмање 95% одобрене 
количине уља за месец мај.ˮ. 

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

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 


