
З А К О Н 

О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И 
ПРИДРУЖИВАЊУ ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И ЊИХОВИХ 

ДРЖАВА ЧЛАНИЦА, СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ, И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ,СА 
ДРУГЕ СТРАНЕ  

 

Члан 1. 

Потврђује се Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге 
стране, који је потписан 29. априла 2008. године у Луксембургу, на српском и 
званичним језицима Европске уније. 

 
Члан 2. 

 
 Република Србија, као правни следбеник Савезне Републике Југославије, 
одредбу: 
 
 а. седмог по реду параграфа преамбуле Споразума, у којој уговорне стране 
исказују своју посвећеност потпуном спровођењу свих начела и одредби Повеље УН, 
ОЕБС, посебно оних садржаних у завршном акту Конференције о европској 
безбедности и сарадњи, закључним документима Мадридске и Бечке конференције и 
Париској повељи за нову Европу, и Пакта за стабилност југоистичне Европе, у циљу 
доприноса регионалној стабилности и сарадњи између земаља региона; 
 
 б. члана 2. Споразума, према којој ће поштовање начела међународног права 
представљати основ унутрашње и спољне политике уговорних страна и чинити 
суштински елемент Споразума; 
 
 в. члана 4. Споразума, којом уговорне стране потврђују значај који дају 
испуњавању међународних обавеза; и 
 
 г. члана 135. став 2. Споразума, по којој то што се Споразум не примењује на 
Косову које је тренутно под међународном управом у складу са Резолуцијом Савета 
безбедности Уједињених нација 1244 од 10. јуна 1999. године, не доводи у питање 
садашњи статус Косова нити одређивање његовог коначног положаја према истој 
Резолуцији; 
 
  
 разуме као потврду да Споразум не угрожава територијални интегритет Србије, 
а посебно статус Покрајине Косово и Метохија као саставног дела територије Србије, 
што је гарантовано Резолуцијом СБ ОУН 1244, делом њене преамбуле који гласи: 
"поново потврђујући приврженост свих држава чланица суверенитету и територијалном 
интегритету СР Југославије и других држава региона, како је наведено у Хелсиншком 
документу и Анексу 2," и анексом 2. тачком 5. прве Резолуције 1244, реченицом која 
гласи: "Успостављање привремене администрације за Косово као дела међународног 
цивилног присуства под којим ће народ Косова моћи да ужива суштинску аутономију у 
оквиру СР Југославије о чему ће одлуку донети Савез безбедности УН-а." 
 
 Република Србија ће се у примени Споразума руководити наведеним 
тумачењем.  
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Члан 3. 

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи: 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМ О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ  

ИЗМЕЂУ 

 ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И ЊИХОВИХ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА, 

СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ,  

И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СА ДРУГЕ СТРАНЕ 
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КРАЉЕВИНА БЕЛГИЈА, 

 

РЕПУБЛИКА БУГАРСКА, 

 

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА, 

 

КРАЉЕВИНА ДАНСКА, 

 

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА НЕМАЧКА, 

 

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА, 

 

ИРСКА, 

 

РЕПУБЛИКА ГРЧКА, 

 

КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА, 

 

РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА, 

 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА, 

 

РЕПУБЛИКА КИПАР, 

 

РЕПУБЛИКА ЛЕТОНИЈА, 

 

РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА, 

 

ВЕЛИКО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ, 

 

РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА, 

 

РЕПУБЛИКА МАЛТА, 
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КРАЉЕВИНА ХОЛАНДИЈА, 

 

РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА, 

 

РЕПУБЛИКА ПОЉСКА, 

 

РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА, 

 

РУМУНИЈА, 

 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА, 

 

СЛОВАЧКА РЕПУБЛИКА, 

 

РЕПУБЛИКА ФИНСКА, 

 

КРАЉЕВИНА ШВЕДСКА, 

 

УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И СЕВЕРНЕ ИРСКЕ 
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Уговорне стране Уговора о оснивању Европске заједнице и Уговора о оснивању 

Европске заједнице за атомску енергију и Уговора о Европској унији, у даљем тексту 

„државе чланице”, и  

 

ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА и ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗА АТОМСКУ 

ЕНЕРГИЈУ, 

 

у даљем тексту „Заједница”, 

 

с једне стране, и 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, у даљем тексту „Србија”, 

 

с друге стране, 

 

у даљем тексту заједно: "стране",  

 

 

УЗИМАЈУЋИ у обзир јаке везе између страна и вредности које деле, њихову жељу за 

јачањем тих веза и успостављањем блиског и трајног односа који се заснива на 

узајамности и обостраном интересу, што би Србији требало да омогући даље јачање и 

ширење односа са Заједницом и њеним државама чланицама; 

 

УЗИМАЈУЋИ у обзир значај овог споразума, у оквиру Процеса стабилизације и 

придруживања (ПСП) са државама југоисточне Европе, за успостављање и 

консолидацију стабилног европског поретка заснованог на сарадњи, којем је Европска 

унија главни стуб, као и у оквиру Пакта за стабилност; 

  

УЗИМАЈУЋИ у обзир спремност Европске уније да у највећој могућој мери интегрише 

Србију у политичке и привредне токове Европе као и њен статус потенцијалног 

кандидата за чланство у ЕУ на основу Уговора о Европској унији (у даљем тексту 

„Уговор о ЕУ”) и испуњења критеријума утврђених од стране Европског савета у јуну 

1993. године, као и условљености Процеса стабилизације и придруживања, а под 

условом успешног спровођења овог споразума, посебно у погледу регионалне сарадње;  

 

УЗИМАЈУЋИ у обзир Европско партнерство, које утврђује приоритетне активности у 

циљу подршке напорима државе да се приближи Европској унији; 

 

УЗИМАЈУЋИ у обзир посвећеност страна да свим средствима допринесу политичкој,  

привредној и институционалној стабилизацији у Србији, као и у региону, развојем 

грађанског друштва и демократизацијом, изградњом институција и реформом државне 

управе, трговинском интеграцијом у региону и побољшаном привредном сарадњом, као 

и сарадњом у бројним областима, посебно у правосуђу и унутрашњим пословима и 

јачању националне и регионалне безбедности; 

 

УЗИМАЈУЋИ у обзир посвећеност страна повећању политичких и економских слобода 

као самих основа овог споразума, као и њихову посвећеност поштовању људских права 

и владавине права, укључујући права припадника националних мањина, и 

демократским начелима кроз вишепартијски систем са слободним и поштеним 

изборима; 
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УЗИМАЈУЋИ у обзир посвећеност страна потпуном спровођењу свих начела и одредби 

Повеље УН, ОЕБС, посебно оних садржаних у Завршном акту Конференције о 

европској безбедности и сарадњи (у даљем тексту „Завршни акт из Хелсинкија”), 

закључним документима Мадридске и Бечке конференције, Париској повељи за нову 

Европу, и Пакту за стабилност југоисточне Европе, у циљу доприноса регионалној 

стабилности и сарадњи између земаља региона; 

 

ПОТВРЂУЈУЋИ право на повратак свим избеглицама и интерно расељеним лицима, 

право на заштиту њихове имовине и друга сродна људска права; 

 

УЗИМАЈУЋИ у обзир посвећеност страна начелима слободне тржишне привреде и 

одрживом развоју, као и спремност Заједнице да допринесе привредним реформама у 

Србији; 

 

УЗИМАЈУЋИ у обзир посвећеност страна слободној трговини, у складу са правима и 

обавезама које проистичу из чланства у Светској трговинској организацији; 

 

УЗИМАЈУЋИ у обзир жељу страна да додатно развију стални политички дијалог о 

билатералним и међународним питањима од заједничког интереса, укључујући 

регионалне аспекте, имајући у виду Заједничку спољну и безбедносну политику 

Европске уније; 

 

УЗИМАЈУЋИ у обзир посвећеност страна сузбијању организованог криминала и 

јачању сарадње у борби против тероризма на основу декларације издате од стране 

Европске конференције 20. октобра 2001. године; 

 

УВЕРЕНЕ да ће Споразум о стабилизацији и придруживању (у даљем тексту 

„Споразум”) створити нову климу за привредне односе између њих, и изнад свега, за 

развој трговине и улагања, као кључних чинилаца за реструктурирање и модернизацију 

привреде; 

 

ИМАЈУЋИ у виду посвећеност Србије усклађивању свог законодавства у релевантним 

секторима са законодавством Заједнице и његовом ефикасном спровођењу; 

 

ВОДЕЋИ рачуна о спремности Заједнице да пружи одлучну подршку спровођењу 

реформе и да у том циљу искористи све расположиве инструменте сарадње и техничку, 

финансијску и економску помоћ на свеобухватној, индикативној, вишегодишњој 

основи; 

 

ПОТВРЂУЈУЋИ да одредбе овог споразума које су обухваћене Делом III, Насловом IV 

Уговора о оснивању Европске заједнице (у даљем тексту „Уговор о ЕЗ”) обавезују 

Уједињено Краљевство и Ирску као посебне уговорне стране, а не као државе чланице 

Европске заједнице, док Уједињено Краљевство или Ирска (у зависности од случаја) не 

обавесте Србију да су постале обавезане као део Европске заједнице у складу са 

Протоколом о положају Уједињеног Краљевства и Ирске, који је додат Уговору о ЕУ и 

Уговору о ЕЗ. Исто важи за Данску, у складу са Протоколом који је додат овим 

Уговорима о положају Данске; 
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ПОДСЕЋАЈУЋИ на Загребачки самит, који је позвао на даље учвршћивање односа 

између земаља обухваћених Процесом стабилизације и придруживања и Европске 

уније, као и побољшану регионалну сарадњу; 

 

ПОДСЕЋАЈУЋИ да је Солунски самит ојачао Процес стабилизације и придруживања 

као политички оквир за односе између Европске уније и држава западног Балкана и 

нагласио перспективу њихове интеграције са Европском унијом на основу њиховог 

појединачног напретка у реформама и достигнућима, што је и потврђено каснијим 

закључцима Европског савета из децембра 2005. године и децембра 2006. године; 

 

ПОДСЕЋАЈУЋИ на потписивање Споразума о слободној трговини у централној 

Европи у Букурешту 19. децембра 2006. године као средство јачања способности 

региона да привуче улагања и могућности његове интеграције у светску економију; 

 

ПОДСЕЋАЈУЋИ на ступање на снагу 1. јануара 2008. године Споразума између 

Републике Србије и Европске заједнице о олакшаној процедури за издавање виза
1
 и 

Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која 

незаконито бораве
2
 (у даљем тексту: „Споразум о реадмисији између Заједнице и 

Србије”); 

 

У жељи да остваре ближу културну сарадњу и развијају размену информација; 

 

 

ДОГОВОРИЛИ СУ СЕ О СЛЕДЕЋЕМ: 

 

 

                                                
1 Службени гласник Републике Србије број 103/07 
2 Службени гласник Републике Србије број 103/07 
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Члан 1 

 

1 Овим се успоставља придруживање између Заједнице и њених држава чланица, с 

једне стране, и Републике Србије, с друге стране. 

 

2. Циљеви овог придруживања су: 

 

1) подржавање напора Србије у јачању демократије и владавине права; 

 

2) допринос политичкој, привредној и институционалној стабилности у Србији, 

као и  стабилизацији региона; 

 

3) обезбеђивање одговарајућег оквира за политички дијалог, омогућавајући 

развој блиских политичких веза између страна; 

 

4) подржавање напора Србије да развија привредну и међународну сарадњу, 

између осталог, и кроз усклађивање свог законодавства са законодавством 

Заједнице; 

 

5) подржавање напора Србије да заврши транзицију у функционалну тржишну 

привреду; 

 

ђ) унапређивање складних економских односа и постепено стварање зоне слободне 

трговине између Заједнице и Србије; 

 

6) подстицање регионалне сарадње у свим областима обухваћеним овим 

споразумом. 
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НАСЛОВ I 

ОПШТА НАЧЕЛА 
 

 

Члан 2 

 

Поштовање демократских начела и људских права, проглашених у Универзалној 

декларацији о људским правима и дефинисаних у Европској конвенцији о заштити 

људских права и основних слобода, Завршном акту из Хелсинкија и Париској повељи 

за нову Европу, поштовање начела међународног права, укључујући пуну сарадњу са 

Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију, владавине права, као и 

начела тржишне привреде у складу са Документом Бонске конференције КЕБС о 

привредној сарадњи, представљаће основ унутрашње и спољне политике страна и 

чиниће суштинске елементе овог споразума. 

 

 

Члан 3 

 

Стране сматрају да ширење оружја за масовно уништење (ОМУ) и средстава за њихову 

испоруку, било државама било недржавним субјектима, представља једну од 

најозбиљнијих претњи међународној стабилности и безбедности. Стога су се стране 

договориле да сарађују и да допринесу борби против ширења оружја за масовно 

уништење и средстава за њихову испоруку кроз пуно поштовање и национално 

спровођење својих постојећих обавеза у складу са међународним уговорима и 

споразумима о разоружању и неширењу и другим одговарајућим међународним 

обавезама. Стране су сагласне да ова одредба чини суштински елемент овог споразума 

и да ће бити део политичког дијалога који ће пратити и учврстити ове елементе.  

 

Стране су сагласне да сарађују и да допринесу борби против ширења оружја за масовно 

уништење и средстава за њихову испоруку: 

 

а) предузимањем корака ради потписивања, ратификовања или приступања, по 

потреби, и потпуног спровођења свих осталих релевантних међународних 

инструмената; 

 

б) успостављањем ефикасног система контроле домаћег извоза, којим се 

контролише како извоз тако и транзит робе која је повезана са оружјем за 

масовно уништење, укључујући контролу крајњег коришћења оружја за масовно 

уништење код технологија са двоструком употребом и који садржи ефикасне 

санкције за повреду контроле извоза. 

 

Политички дијалог о овом питању може бити успостављен на регионалној основи. 

 

 

Члан 4 

 

  

Уговорне стране потврђују значај који дају испуњавању међународних обавеза, 

посебно пуној сарадњи са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију.  
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Члан 5 

 

Међународни и регионални мир и стабилност, развој добросуседских односа и 

поштовање људских и мањинских права од кључног су значаја за Процес стабилизације 

и придруживања који се наводи у закључцима Савета Европске уније од 21. јуна 1999. 

године. Закључивање и спровођење овог споразума врше се у оквиру закључака Савета 

Европске уније од 29. априла 1997. године и заснивају се на индивидуалним 

достигнућима Србије. 

 

 

Члан 6 

 

Србија се обавезује да настави да подстиче сарадњу и добросуседске односе са другим 

државама региона укључујући и одговарајући степен међусобних концесија у погледу 

кретања лица, робе, капитала и услуга, као и развој пројеката од општег интереса, 

посебно оних који се односе на управљање границама и борбу против организованог 

криминала, корупције, прања новца, илегалних миграција и кријумчарења, укључујући 

посебно трговину људима, лаким оружјем и забрањеним дрогама. Ова обавеза је 

кључни фактор у развоју односа и сарадње између страна и стога доприноси 

регионалној стабилности.  

 

 

Члан 7 

 

Стране потврђују значај који дају борби против тероризма и испуњавању међународних 

обавеза у овој области. 

 

 

Члан 8 

 

Придруживање ће се спроводити постепено и биће у потпуности остварено у прелазном 

периоду од највише шест година. 

 

Савет за стабилизацију и придруживање, основан чланом 119, ће редовно надзирати, по 

правилу једном годишње, спровођење Споразума и усвајање и спровођење правних, 

административних, институционалних и привредних реформи од стране Србије. Овај 

надзор ће бити спровођен у светлу преамбуле и у складу са општим начелима овог 

споразума. У току надзора водиће се рачуна о приоритетима утврђеним у Европском 

партнерству битним за овај споразум и надзор ће бити у складу са механизмима 

утврђеним у оквиру Процеса стабилизације и придруживања, посебно извештају о 

напретку Процеса стабилизације и придруживања. 

 

На основу овог надзора, Савет за стабилизацију и придруживање ће издавати 

препоруке и може да доноси одлуке. Ако се приликом надзора утврде одређене 

тешкоће, оне могу бити упућене на механизме решавања спорова утврђене 

Споразумом.  

 

Потпуно придруживање ће бити постепено остварено. Најкасније три године након 

ступања на снагу овог споразума, Савет за стабилизацију и придруживање ће темељно 
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размотрити примену овог споразума. На основу овог разматрања Савет за 

стабилизацију и придруживање ће проценити напредак који је Србија учинила и може 

да  одлучи о следећим фазама придруживања. 

 

Горе поменуто разматрање се неће применити на слободно кретање робе, за које је 

предвиђен посебан распоред у Наслову IV. 

 

 

Члан 9 

 

Споразум ће бити у целости усклађен са одговарајућим одредбама Светске трговинске 

организације и спроведен на начин сагласан овим одредбама, посебно члановима XXIV 

Општег споразума о царинама и трговини из 1994. године (ГАТТ 1994) и чланом V 

Општег споразума о трговини услугама (ГАТС). 
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НАСЛОВ II 

ПОЛИТИЧКИ ДИЈАЛОГ 
 

 

Члан 10 

 

1. Стране ће у контексту овог споразума даље развијати међусобни политички 

дијалог. Дијалог ће пратити и учврстити приближавање Европске уније и Србије 

и допринети успостављању блиских веза солидарности и нових облика сарадње 

између страна. 

 

2. Политички дијалог посебно има за циљ да се унапреди: 

 

а) потпуна интеграција Србије у заједницу демократских држава и 

постепено приближавање Европској унији; 

 

б) веће приближавање ставова страна о међународним питањима, 

укључујући питања у вези са Заједничком спољном и безбедносном 

политиком, између осталог и кроз одговарајућу размену информација, а 

посебно о питањима која би могла да имају значајан утицај на стране; 

 

в) регионална сарадња и развој добросуседских односа; 

 

г) заједнички ставови о безбедности и стабилности у Европи, укључујући 

сарадњу у областима обухваћеним Заједничком спољном и безбедносном 

политиком Европске уније. 

 

 

Члан 11 

 

 

1. Политички дијалог ће се одвијати у оквиру Савета за стабилизацију и 

придруживање, који ће имати општу одговорност за свако питање које нека од 

страна буде изнела пред њега. 

 

2. Политички дијалог се може одвијати, на захтев страна, и у следећим облицима: 

 

а) састанцима, када је то неопходно, виших представника Србије, с једне 

стране, и председништва Савета Европске уније, Генералног 

секретара/Високог представника за Заједничку спољну и безбедносну 

политику и Комисије Европских заједница (у даљем тексту „Европска 

комисија”), с друге; 

 

б) коришћењем у потпуности свих дипломатских канала између страна, 

укључујући одговарајуће контакте у трећим државама и у оквиру 

Уједињених нација, ОЕБС, Савета Европе и других међународних форума; 

 

в) на било који други начин како би се значајно допринело учвршћивању, 

развијању и повећању овог дијалога, укључујући и средства наведена у 
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Солунској агенди усвојеној Закључцима Европског савета у Солуну 19. и 20. 

јуна 2003. године. 

 

 

Члан 12 

 

Политички дијалог на парламентарном нивоу ће се одвијати у оквиру Парламентарног 

одбора за стабилизацију и придруживање основаног у складу са чланом 125. 

 

 

Члан 13 

 

 

Политички дијалог се може одвијати у мултилатералном оквиру и као регионални 

дијалог укључујући друге државе региона, као и у оквиру форума ЕУ - западни Балкан. 
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НАСЛОВ III 
РЕГИОНАЛНА САРАДЊА 

  

 

Члан 14 

 

У складу са својом посвећеношћу међународном и регионалном миру и стабилности и 

развоју добросуседских односа, Србија ће активно унапређивати регионалну сарадњу. 

Програми помоћи Европске заједнице могу да подрже пројекте који имају регионални 

или прекогранични значај путем својих програма техничке помоћи.  

 

Када Србија предвиди јачање сарадње са неком од земаља наведених у члановима 15, 

16. и 17, о томе ће обавестити и консултовати се са Заједницом и њеним државама 

чланицама у складу са одредбама наведеним у Наслову X. 

 

Србија ће у потпуности спроводити Споразум о слободној трговини у централној 

Европи, потписан у Букурешту 19. децембра 2006. године. 

 

 

Члан 15 

Сарадња са другим државама које су потписале Споразум о стабилизацији и 

придруживању 

 

Након потписивања овог споразума, Србија ће започети преговоре са државама које су 

већ потписале Споразум о стабилизацији и придруживању, ради закључивања 

билатералних уговора о регионалној сарадњи, чији ће циљ бити повећање обима 

сарадње између тих држава.  

 

Главни елементи ових уговора ће бити: 

 

(а) политички дијалог; 

 

(б) успостављање зона слободне трговине, у складу са одговарајућим одредбама 

Светске трговинске организације; 

 

(в) узајамне концесије у погледу кретања радника, права на пословно настањивање, 

пружања услуга, текућих плаћања и кретања капитала, као и других политика 

које се односе на кретање лица, на истом нивоу који је предвиђен и овим 

споразумом; 

 

(г) одредбе о сарадњи у другим областима, без обзира на то да ли су оне обухваћене 

овим споразумом, а посебно у области правосуђа и унутрашњих послова. 

 

Ови уговори ће, по потреби, садржати одредбе о стварању неопходних 

институционалних механизама. 

 

Ови уговори ће бити закључени у року од две године од ступања на снагу овог 

споразума. Спремност Србије да закључи овакве уговоре ће бити услов за даљи развој 

односа између Србије и Европске уније. 
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Србија ће започети сличне преговоре са преосталим државама у региону када ове 

државе буду потписале Споразум о стабилизацији и придруживању. 

 

 

Члан 16 

Сарадња са другим државама обухваћеним Процесом стабилизације и придруживања 

 

 

Србија ће учествовати у регионалној сарадњи са другим државама које су обухваћене 

Процесом стабилизације и придруживања у неким или свим областима сарадње 

обухваћеним овим споразумом, а посебно оним од заједничког интереса. Ова сарадња 

треба увек да буде у складу са начелима и циљевима овог споразума. 

 

 

Члан 17 

Сарадња са другим државама кандидатима за приступање Европској унији које нису 

обухваћене Процесом стабилизације и придруживања 

 

 

1. Србија треба да подстиче сарадњу и закључи конвенцију о регионалној сарадњи 

са сваком државом кандидатом за приступање ЕУ у било којој од области 

сарадње обухваћених овим споразумом. Ове конвенције треба да омогуће 

постепено усклађивање билатералних односа између Србије и те државе са 

одговарајућим делом односа између Европске заједнице и њених држава 

чланица и те државе. 

 

2. Србија ће започети преговоре са Турском која је успоставила царинску унију са 

ЕУ, у циљу закључивања, на основу обостраног интереса, Споразума којим би се 

установила зона слободне трговине у складу са чланом XXIV ГАТТ 1994, као и 

либерализовало пословно настањивање и пружање услуга између њих на нивоу 

једнаком овом споразуму у складу са чланом V ГАТС. 

 

Ови преговори треба да започну што је пре могуће, са циљем закључивања горе 

поменутог Споразума пре истека прелазног периода из члана 18 (1). 
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НАСЛОВ IV 
СЛОБОДАН ПРОТОК РОБЕ 

 
 

Члан 18 

 

1. Заједница и Србија ће, у периоду од највише шест година, почевши од ступања на 

снагу овог споразума, постепено успоставити билатералну зону слободне трговине 

у складу са одредбама овог споразума и одредбама ГАТТ 1994 и Светске трговинске 

организације (у даљем тексту „СТО”). У том процесу, оне ће водити рачуна о доле 

наведеним посебним условима. 

 

2. Комбинована номенклатура робе ће се примењивати на класификацију робе у 

трговини између уговорних страна.  

 

3. За потребе овог споразума, царине и дажбине које имају исто дејство као и царине, 

укључују сваку царину  или дажбину на увоз или извоз робе, укључујући било који 

облик додатних такси или дажбина на увоз или извоз, али не укључују: 

 

(а) дажбине једнаке унутрашњем опорезивању прописаном у складу са одредбама 

става 2. члана III ГАТТ 1994; 

(б) антидампинг или компензаторне мере; 

(в) дажбине које су сразмерне пруженим услугама. 

 

4. За сваки производ, базна царина на коју се примењује накнадно снижење царинске 

стопе одређено овим споразумом биће: 

 

(а) Заједничка царинска тарифа, установљена Уредбом Савета (ЕЕЗ) бр. 2658/87
3
, 

примењена на erga omnes бази на дан потписивања овог споразума; 

(б) Царинска тарифа Србије
4
. 

 

5. Ако се, након потписивања овог споразума, примени било какво снижење царина на 

erga omnes основи, посебно у случају снижења царина насталог као резултат: 

(а) преговора о царинама у оквиру СТО, или 

(б) у случају приступања Србије СТО, или 

(в) накнадних снижења царина након приступања Србије СТО, 

 

те снижене царине ће заменити базну царину из става 4 овог члана од дана од када 

се примењује наведено снижење. 

 

6. Заједница и Србија ће обавештавати једна другу о својим одговарајућим базним 

царинама и њиховим изменама. 

 

ПОГЛАВЉЕ I 

ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ  

 

Члан 19 

                                                
3 Уредба Савета (ЕЕЗ) бр. 2658/87 (СЛ Л 256, 07.09.1987, стр. 1) са годишњим изменама и допунама 
4 Закон о царинској тарифи („Службени гласник РС“, број 62/2005 и 61/2007) 
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Дефиниција 

 

 

1. Одредбе овог поглавља примењиваће се на производе пореклом из Заједнице или из 

Србије наведене у Главама 25 до 97 Комбиноване номенклатуре, осим производа 

наведених у анексу I, став I, (2) СТО Споразума о пољопривреди. 

 

2. Трговина производима обухваћеним Уговором о оснивању Европске заједнице за 

атомску енергију одвијаће се између страна у складу са одредбама тог Уговора.  

 

 

Члан 20 

Концесије Заједнице за индустријске производе 

 

1. Царине на увоз индустријских производа пореклом из Србије у Заједницу, као и 

дажбине које имају исто дејство укидају се ступањем на снагу овог споразума.   

 

2. Количинска ограничења и мере које имају исто дејство на увоз у Заједницу 

индустријских производа пореклом из Србије  укидају се ступањем на снагу овог 

споразума. 

 

 

Члан 21 

Концесије Србије за индустријске производе  

 

1. Царине на увоз у Србију индустријских производа пореклом из Заједнице, осим 

оних наведених у Анексу I, укидају се ступањем на снагу овог споразума.  

 

2. Дажбине које имају исто дејство као царине на увоз у Србију индустријских 

производа пореклом из Заједнице укидају се ступањем на снагу овог споразума.  

 

3. Царине на увоз индустријских производа у Србију пореклом из Заједнице, наведене 

у Анексу I, постепено ће се смањивати и укидати у складу са временским 

распоредом наведеним у том Анексу. 

 

4. Количинска ограничења и мере које имају исто дејство на увоз индустријских 

производа у Србију пореклом из Заједнице укидају се ступањем на снагу овог 

споразума.  

 

 

Члан 22 

Царине и ограничења извоза 

 

1. Ступањем на снагу овог споразума, Заједница и Србија ће у међусобној трговини 

укинути све царине на извоз и дажбине које имају исто дејство. 

 

2. Ступањем на снагу овог споразума, Заједница и Србија ће међусобно укинути сва 

количинска ограничења на извоз и мере које имају исто дејство. 
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Члан 23 

Бржа снижења царина 

 

Србија исказује спремност да снизи своје царине у трговини са Заједницом брже него 

што је предвиђено у члану 21, ако то дозволе опште привредно стање и стање у 

одговарајућем привредном сектору. 

 

Савет за стабилизацију и придруживање ће у том смислу анализирати ситуацију и дати 

одговарајуће препоруке. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II 

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО 

 

 

Члан 24 

Дефиниције 

 

Одредбе овог Поглавља примењиваће се на трговину производима пољопривреде и 

рибарства пореклом из Заједнице или из Србије. 

 

Израз „производи пољопривреде и рибарства” односи се на производе наведене у 

Главама 1 до 24 Комбиноване номенклатуре и на производе наведене у Aнексу I, члан I, 

(ii) Споразума о пољопривреди Светске трговинске организације. 

 

Ова дефиниција обухвата рибу и производе рибарства наведене у Глави 3, тарифним 

бројевима 1604 и 1605 и тарифни подбројеви 0511 91, 2301 20 и еx 1902 20 („пуњена 

тестенина са садржајем више од 20% по маси рибе, љускара, мекушаца и других 

водених бескичмењака”). 

 

 

Члан 25 

Прерађени пољопривредни производи 

 

Протокол 1 садржи договор о трговини прерађеним пољопривредним производима који 

су у њему наведени. 

 

 

Члан 26 

Концесије Заједнице на увоз пољопривредних производа пореклом из Србије 

 

 

1. Од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница ће укинути сва количинска 

ограничења и мере које имају исто дејство на увоз пољопривредних производа 

пореклом из Србије. 

 

2. Од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница ће укинути све царине и 

дажбине које имају исто дејство на увоз пољопривредних производа пореклом из 

Србије, осим производа обухваћених тарифним бројевима 0102, 0201, 0202, 1701, 

1702 и 2204 Комбиноване номенклатуре. 
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За производе обухваћене Главама 7 и 8 Комбиноване номенклатуре, за које 

Заједничка царинска тарифа предвиђа примену ad valorem стопа царине и 

специфичне царине, укидање се примењује само на ad valorem део царине. 

 

3. Од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница ће утврдити царине које се 

примењују на увоз у Заједницу производа од јунетине („baby beef”) пореклом из 

Србије дефинисаних у Анексу II, и то на 20% од ad valorem стопе царина и 20% од 

специфичне царине наведене у Заједничкој царинској тарифи Европских заједница, 

у оквиру годишње царинске квоте од 8,700 тона изражених у тежини полутки. 

 

4. Од дана ступања на снагу овог споразума Заједница ће применити бесцарински 

приступ увозу у Заједницу за производе пореклом из Србије обухваћене тарифним 

бројевима 1701 и 1702 Комбиноване номенклатуре, у оквиру годишње царинске 

квоте од 180,000 тона  (нето масе). 

 

 

Члан 27 

Концесије Србије за пољопривредне производе 

 

1. Од дана ступања на снагу овог споразума, Србија ће укинути сва количинска 

ограничења и мере које имају исто дејство на увоз пољопривредних производа 

пореклом из Заједнице.  

 

2. Од дана ступања на снагу овог споразума Србија ће: 

 

а) укинути царинске дажбине које се примењују на увоз одређених 

пољопривредних производа пореклом из Заједнице, наведених у Анексу 

III (а); 

б) укинути прогресивно царинске дажбине које се примењују на увоз 

одређених пољопривредних производа пореклом из Заједнице, наведених 

у Анексу III (б) у складу са динамиком наведеном за сваки производ у 

Анексу; 

в) смањити прогресивно царинске дажбине које се примењују на увоз 

одређених пољопривредних производа пореклом из Заједнице, наведених 

у Анексу III (в) и (г) у складу са динамиком наведенoм за сваки производ 

у тим анексима; 

 

Члан 28 

Протокол о вину и алкохолним пићима 

 

Протоколом 2 је утврђен режим који ће се примењивати на вина и алкохолна пића. 

 

 

Члан 29 

Концесије Заједнице за рибу и производе од рибе 
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1. Од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница ће укинути сва количинска 

ограничења и мере које имају исто дејство на увоз рибе и производа од рибе  

пореклом из Србије. 

 

2. Од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница ће укинути све царине и мере 

које имају исто дејство, на рибу и рибље производе пореклом из Србије, осим оних 

набројаних у Анексу IV. Производи наведени у Анексу IV подлежу одредбама које 

су у њему садржане.  

 

 

Члан 30 

Концесије Србије за рибу и производе од рибе 

 

 

1. Од дана ступања на снагу овог споразума, Србија ће укинути сва количинска 

ограничења и мере које имају исто дејство на увоз рибе и производа од рибе 

пореклом из Заједнице. 

 

2. Од дана ступања на снагу овог споразума, Србија ће укинути све царине и мере које 

имају исто дејство на рибу и производе од рибе пореклом из Заједнице, осим оних 

који су наведени у Анексу V. Производи наведени у Анексу V подлежу одредбама 

које се у њему налазе. 

 

 

Члан 31 

Клаузула о ревизији 

 

Водећи рачуна о обиму трговине производима пољопривреде и рибарства између 

страна, њиховој посебној осетљивости, правилима заједничких политика Заједнице и 

пољопривредне политике и политике рибарства у Србији, улози пољопривреде и 

рибарства у привреди Србије, последицама мултилатералних преговора о трговини у 

оквиру Светске трговинске организације, као и коначног приступања Србије Светској 

трговинској организацији, Заједница и Србија ће у Савету за стабилизацију и 

придруживање, најкасније 3 године након ступања на снагу овог споразума, за сваки 

појединачни производ и на уређеној и одговарајућој узајамној основи, истражити 

могућности за одобравање даљих узајамних концесија у циљу примене веће 

либерализације трговине производима пољопривреде и рибарства.  

 

  

Члан 32 

Заштитне  мере за  пољопривреду и рибарство 

 

1. Без обзира на остале одредбе овог споразума, посебно члана 41, имајући у виду 

посебну осетљивост тржишта пољопривредних и рибљих производа, уколико увоз 

производа пореклом из једне од страна који су предмет  концесија додељених у 

складу са члановима 25, 26, 27, 28, 29. и 30, проузрокује озбиљан поремећај на 

тржишту или у домаћим регулаторним механизмима друге стране, обе стране ће 

одмах започети консултације ради проналажења одговарајућег решења. У 

очекивању таквог решења, погођена страна може предузети одговарајуће мере које 

сматра неопходним. 
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2. У случају да кумулативни извоз производа пореклом из Србије, наведених у Анексу 

V Протокола 3, достигне ниво од 115% просека рачунатог за претходне три 

календарске године, Србија и Заједница ће, у року од пет радних дана, почети 

консултације у циљу анализирања и оцењивања кретања извоза ових производа у 

Заједницу, и где је то потребно, наћи задовољавајућа решења како би се избегао 

поремећај тржишта услед извоза ових производа у Заједницу. 

 

Без утицаја на став 1. овог члана, у случају да кумулативни извоз производа 

пореклом из Србије, наведених у Анексу V Протокола 3, порасте за преко 30% у 

обиму у току календарске године, у поређењу са просечним извозом мереним за 

претходне три календарске године, Заједница може да суспендује преференцијални 

третман који се примењује на производе који су довели до пораста извоза. 

 

У случају да се донесе одлука о суспензији преференцијалног третмана, Заједница 

ће, у року од пет радних дана, обавестити Одбор за стабилизацију и придруживање 

о мери коју предузима и ући у консултације са Србијом, како би договорила мере 

којима ће се избећи поремећај у трговини производима наведеним у Анексу V 

Протокола 3. 

 

Заједница ће поново успоставити преференцијални третман чим се ефективном 

применом договорених мера или применом било које друге мере коју су стране 

предузеле, отклони поремећај у трговини. 

 

Одредбе ставова 3, 4, 5. и 6, члана 41. примењиваће се mutatis mutandis и на 

активности наведене у овом ставу. 

 

3. Стране ће размотрити функционисање механизма наведеног у ставу 2. овог члана, 

најкасније 3 године након ступања овог споразума на снагу. Савет за стабилизацију 

и придруживање може да одлучи о одговарајућим изменама механизма из става 2. 

овог члана. 

 

 

Члан 33 

Заштита ознака географског порекла за производе пољопривреде и рибарства и 

прехрамбене производе, са изузетком вина и алкохолних пића 

 

1. Србија ће обезбедити заштиту ознака географског порекла Заједнице регистрованих 

у Заједници на основу Уредбе Савета (ЕЗ) број 510/2006 од 20. марта 2006. године о 

заштити географских ознака и назнака порекла за пољопривредне и прехрамбене 

производе
5
, у складу са одредбама овог члана. Ознаке географског  порекла из 

Србије ће моћи да се региструју у Заједници под условима наведеним у 

горепоменутој Уредби. 

 

2. Србија ће на својој територији забранити сваку употребу имена заштићених у 

Заједници за сличне производе који не задовољавају услове за коришћење ознаке 

географског порекла. Ово ће се примењивати чак и када је наведено право  

географско порекло,  када се конкретна географска ознака користи у преводу, када 

                                                
5 СЛ Л 93, 31.03.2006. стр. 12, са изменама и допунама учињеним Уредбом Савета (ЕЗ) број 1791/2006 

(СЛ Л 363, 20.12.2006, стр. 1) 
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је име праћено изразима попут „врста”, „тип”, „стил”, „имитација”, „метод” или 

другим изразима тог типа. 

 

3. Србија ће одбити регистрацију жига чија употреба одговара ситуацији наведеној у 

ставу 2. овог члана. 

 

4. Жигови чија употреба одговара ситуацији наведеној у ставу 2. овог члана, а који су 

регистровани у Србији или стечени употребом, неће се више користити пет година 

након ступања на снагу овог споразума. Међутим, ово се неће примењивати на 

жигове регистроване у Србији или жигове стечене употребом, а који су у 

власништву држављана трећих држава, под условом да нису такве природе да могу 

на било који начин да заведу потрошаче у погледу квалитета, карактеристика и 

географског порекла робе. 

 

5. Свака употреба ознака географског порекла заштићених у складу са ставом 1. овог 

члана као уобичајених израза у општој употреби за такве робе у Србији престаће 

најкасније 5 година након ступања на снагу овог споразума. 

 

6. Србија ће обезбедити да роба извезена са њене територије, 5 година након ступања 

на снагу овог споразума, не крши одредбе овог члана. 

 

7. Србија ће обезбедити заштиту наведену у ставовима 1. до 6. овог члана, како на 

сопствену иницијативу, тако и на захтев заинтересоване стране. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 34 

Обухват 

 

Одредбе овог Поглавља примењиваће се на трговину свим производима између страна, 

осим у случајевима када је другачије предвиђено овим споразумом или Протоколом 1. 

 

 

Члан 35 

Повољније концесије 

 

Одредбе овог наслова неће ни на који начин утицати на једнострану примену 

повољнијих мера од било које стране. 

 

 

Члан 36 

Мировање  

 

1. Од дана ступања на снагу овог споразума, у трговини између Заједнице и Србије 

неће бити уведене нове царине на увоз или извоз или дажбине које имају исто 

дејство, нити ће оне које се већ примењују бити повећаване. 
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2. Од дана ступања на снагу овог споразума, у трговини између Заједнице и Србије 

неће бити уведена нова количинска ограничења на увоз и извоз или мере које имају 

исто дејство, нити ће се оне које већ постоје учинити рестриктивнијим. 

 

3. Не доводећи у питање концесије додељене сходно члановима 26, 27, 28, 29. и 30, 

одредбе ставова 1. и 2. овог члана неће ни на који начин ограничити спровођење 

пољопривредне политике и политике рибарства Србије и Заједнице, као ни 

предузимање било којих мера у оквиру ових политика, у мери у којој то не штети 

режиму увоза из Анекса II-V и Протокола 1. 

 

 

Члан 37 

Забрана фискалне  дискриминације 

 

Заједница и Србија ће се уздржавати од увођења, и укинуће уколико постоји, сваку 

меру или праксу унутрашње фискалне природе, којом се производи једне стране, 

непосредно или посредно, дискриминишу у односу на сличне производе који потичу са 

територије друге стране.                                                                                                         

 

За производе који се извезу на територију једне од страна не могу се остварити користи 

од повраћаја унутрашњег посредног опорезивања у износу који премашује износ 

посредног пореза који је на њих наметнут. 

 

 

Члан 38 

Дажбине фискалне природе 

 

Одредбе које се односе на укидање увозних царина примењиваће се и на царинске 

дажбине фискалне природе.  

 

 

Члан 39 

Царинске уније, зоне слободне трговине и прекогранични договори 

 

Овим споразумом се не искључује очување и успостављање царинских унија, зона 

слободне трговине или договора о прекограничном промету, у мери у којој се не 

мењају трговински договори предвиђени овим споразумом. 

 

Током прелазног периода одређеног у члану 18, овај споразум неће утицати на 

спровођење посебних преференцијалних договора којима се уређује кретање робе, 

утврђених или у пограничним Споразумима претходно закљученим између једне или 

више држава чланица и Србије или који произлазе из билатералних споразума 

наведених у Наслову III, које је Србија закључила ради унапређења регионалне 

трговине. 

 

Стране ће у оквиру Савета за стабилизацију и придруживање одржавати консултације у 

вези са споразумима описаним у ставовима 1. и 2. овог члана и, када то буде потребно, 

у вези са другим важним питањима која се односе на њихове трговинске политике 

према трећим државама. Посебно у случају приступања треће државе Унији, овакве 
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консултације ће се одржавати како би се обезбедило узимање у обзир међусобних 

интереса Заједнице и Србије наведених у овом споразуму.  

 

 

Члан 40 

Дампинг и субвенције 

 

1. Ниједна одредба овог споразума не спречава било коју од страна да предузме 

одбрамбене трговинске мере у складу са ставом 2. овог члана и чланом 41.     

 

2. Ако једна од страна установи да се у трговини са другом страном спроводи дампинг 

и/или субвенције на основу којих је могуће увести компензаторне мере, та страна 

може да предузме одговарајуће мере против овакве праксе у складу са Споразумом 

СТО о спровођењу члана VI ГАТТ 1994. године или Споразумом СТО о 

субвенцијама и компензаторним мерама, као и одговарајућим домаћим 

законодавством. 

 

Члан 41 

Заштитна клаузула 

 

1. Одредбе члана XIX ГАТТ 1994. године и Споразума СТО о заштитним мерама 

примењују се између страна. 

 

2. Без обзира на став 1. овог члана, када се неки производ једне стране увози на 

територију друге стране у толико повећаним количинама и под таквим условима да 

проузрокује или прети да проузрокује: 

 

а) озбиљну штету домаћој индустрији сличних или директно конкурентних 

производа на територији стране увознице или 

б) озбиљне поремећаје у било ком сектору привреде или тешкоће које могу да 

доведу до озбиљног погоршања економске ситуације у некој области стране 

увознице, 

 

страна која увози може предузети одговарајуће билатералне заштитне мере под 

условима и у складу са поступцима наведеним у овом члану. 

 

3. Билатералне заштитне мере усмерене на увоз из друге стране не смеју 

превазилазити оно што је конкретно неопходно да се отклоне проблеми, утврђени 

ставом 2, који су настали као последица примене овог споразума. Усвојена 

заштитна мера би требало да се састоји у обустављању повећања или у смањењу 

преференцијалних маргина предвиђених овим споразумом за производ у питању до 

максималне границе која одговара основној царини из члана 18, став 4 (а) и (б) и 

став 5. за исти производ. Такве мере ће обухватати јасне елементе који дефинишу 

њихово постепено укидање, најкасније до краја утврђеног периода, и не смеју да се 

примењују  дуже од 2 године.    

 

У крајње ванредним  околностима мере могу бити продужене за још највише 2 

године. Ниједна билатерална заштитна мера неће се примењивати на увоз 

производа на који се таква мера примењивала у временском периоду који је једнак 

оном периоду током кога је та мера претходно била примењивана, под условом да је 
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период непримењивања мере најмање 2 године, рачунајући од момента престанка 

примене мере. 

 

4. Пре предузимања мера предвиђених у случајевима наведеним у овом члану или у 

случајевима на које се примењује став 5 (б) овог члана, Заједница с једне стране, и 

Србија с друге стране ће, што је пре могуће, доставити Савету за стабилизацију и 

придруживање све релевантне информације неопходне за темељну анализу 

ситуације, у циљу проналажења прихватљивог решења за стране у питању. 

 

5. Ради спровођења ставова 1, 2, 3. и 4. овог члана примењиваће се следеће одредбе: 

 

а) Проблеми који настану због ситуације наведене у овом члану биће одмах 

достављени на разматрање Савету за стабилизацију и придруживање, који може 

да донесе било коју одлуку потребну за отклањање тих проблема. 

 

Ако Савет за стабилизацију и придруживање или страна извозница нису донели 

одлуку којом се отклањају проблеми, или ако није пронађено друго 

задовољавајуће решење у року од 30 дана од упућивања предмета Савету за 

стабилизацију и придруживање, страна увозница може усвојити одговарајуће 

мере ради отклањања проблема у складу са овим чланом. Приликом одабира 

заштитних мера, првенство мора да се да мерама које најмање ремете 

спровођење овог споразума. Заштитне мере примењене у складу са чланом XIX 

ГАТТ 1994. године и Споразумом СТО о заштитним мерама очуваће 

ниво/маргину преференција одобрених овим споразумом.  

 

б) Када ванредне или критичне околности које захтевају непосредно деловање 

онемогућавају претходно обавештавање или испитивање, шта год да је случај, 

страна у питању може, у ситуацијама наведеним у овом члану, одмах да 

примени привремене мере потребне за отклањање проблема и да о томе одмах 

обавести другу страну.  

 

Заштитне мере морају се одмах пријавити Савету за стабилизацију и придруживање 

и о њима ће се водити периодичне консултације у оквиру тог тела, посебно у циљу 

утврђивања временског распореда њиховог укидања, чим то околности дозволе. 

 

6. У случају да Заједница, с једне стране, или Србија, с друге стране, подвргну увоз 

производа, који би могли да изазову проблеме наведене у овом члану, управном 

поступку чија је сврха брзо прибављање информација о смеру трговинских токова, 

о томе ће обавестити другу страну.   

 

 

Члан 42 

Клаузула о несташици 

 

1. Када испуњавање одредаба овог наслова доведе до: 

 

(а) критичне несташице, или опасности од несташице, прехрамбених или других 

производа неопходних за страну извозницу; или  
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(б) реекспорта у трећу државу производа на који страна извозница примењује 

количинска извозна ограничења, извозне царине или мере или дажбине које 

имају исто дејство, и када наведене ситуације изазову, или би могле да изазову 

велике тешкоће за извозну страну 

 

та страна може предузети одговарајуће мере под условима и у складу са 

процедурама наведеним у овом члану. 

 

2. Приликом одабира мера, предност се мора дати онима које најмање ремете 

спровођење договора из овог споразума. Ове мере се неће примењивати на начин 

који би био средство произвољне или неоправдане дискриминације у случајевима у 

којима преовлађују исти услови, или средство прикривеног ограничења трговине и 

биће укинуте када услови више не оправдавају њихово постојање. 

 

3. Пре предузимања мера предвиђених у ставу 1. овог члана или што је пре могуће у 

случајевима на које се примењује став 4. овог члана, Заједница и Србија ће 

доставити Савету за стабилизацију и придруживање сва релевантна обавештења, у 

циљу проналажења решења прихватљивог за обе стране. Стране се могу, у оквиру 

Савета за стабилизацију и придруживање, договорити о било којим средствима 

потребним за превазилажење тешкоћа. Ако се у року од 30 дана од упућивања 

предмета Савету за стабилизацију и придруживање не постигне договор, страна 

извозница може на извоз производа у питању применити мере из овог члана.  

 

4. Када ванредне и критичне околности које захтевају непосредно деловање 

онемогућавају претходно обавештавање и испитивање, у зависности од случаја, 

Заједница или Србија могу одмах применити мере предострожности потребне за 

решавање ситуације и о томе ће одмах обавестити другу страну. 

 

5. О свим мерама примењеним сходно овом члану мора се одмах обавестити Савет за 

стабилизацију и придруживање и о њима ће се водити периодичне консултације у 

оквиру тог тела, посебно у циљу утврђивања распореда њиховог укидања, чим то 

околности дозволе. 

 

 

Члан 43 

Државни монополи 

 

Србија ће постепено прилагодити све државне монополе комерцијалног карактера како 

би обезбедила да, до истека 3 године од ступања овог споразума на снагу, више не 

постоји дискриминација између држављана држава чланица Европске уније и Србије у 

погледу услова под којима се роба набавља и продаје. 

 

Члан 44 

Правила о пореклу 

 

Осим уколико је другачије регулисано овим споразумом, Протокол 3 регулише превила 

о пореклу за примену одредаба овог споразума. 

 

Члан 45 

Дозвољена ограничења 
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Овај споразум не спрeчава забране или ограничења увоза, извоза или транзита робе 

оправдане на основу јавног морала, јавног интереса или јавне безбедности; заштите 

здравља и живота људи, животиња или биљака; заштите националног блага уметничке, 

историјске и археолошке вредности или заштите интелектуалне, индустријске и 

комерцијалне својине или правила која се односе на злато и сребро. Међутим, ове 

забране или ограничења неће бити средства произвољне дискриминације или 

прикривеног ограничења трговине између страна.  

 

 

Члан 46 

Изостанак административне сарадње 

 

1. Стране су сагласне да је административна  сарадња суштинска за спровођење и 

контролу преференцијалног третмана  дозвољеног у складу са овим насловом и истичу 

своју спремност за сузбијање неправилности и превара у вези са  царинама и сродним 

областима. 

 

2. Када једна од страна на основу објективних информација установи, да је изостала 

административна сарадња и/или да постоје неправилности или преваре сходно овом 

наслову, страна у питању може привремено да суспендује одговарајући 

преференцијални третман производа у питању у складу са овим чланом. 

 

3. У смислу овог члана, изостанак административне сарадње обухвата, inter alia: 

(а) поновљено непоштовање обавезе провере порекла конкретног производа ; 

(б) поновљено одбијање или неоправдано кашњење у спровођењу и/или 

достављању резултата накнадне верификације  доказа о пореклу; 

(в) поновљено одбијање или неоправдано кашњење у прибављању овлашћења да се 

спроведу мисије административне сарадње које  проверавају веродостојност 

докумената или тачност информација релевантних за давање преференцијалног 

третмана. 

  

У смислу овог члана, утврђивање неправилности или преваре се може урадити,  inter 

alia, када постоји значајан раст, без задовољавајућег објашњења, увоза робе који 

превазилази уобичајен ниво производних и извозних капацитета друге стране, а који је 

повезан са објективним информацијама у вези са неправилностима или преварама. 

 

4. Привремена суспензија повлашћеног положаја производа ће се увести под следећим 

условима:  

 

(а) Страна која је установила, на основу објективних информација, да је изостала 

административна сарадња и/или да постоје неправилности или преваре, 

обавестиће, без непотребног одлагања, Одбор за стабилизацију и придруживање 

о свом налазу заједно са објективним информацијама и започети консултације у 

оквиру Одбор за стабилизацију и придруживање, на основу свих релевантних 

информација и објективних налаза, у циљу постизања прихватљивог решења за 

обе стране. 

 

(б) Уколико стране започну консултације у оквиру Одборa за стабилизацију и 

придруживање, као што је горе наведено, а не нађу прихватљиво решење у року 
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од 3 месеца након обавештавања, оштећена страна може привремено да 

обустави одговарајући преференцијални третман производа у питању. Одбор за 

стабилизацију и придруживање ће без непотребног одлагања  бити обавештен о 

привременој суспензији.    

 

(в) У складу са овим чланом, привремена суспензија, ће бити ограничена на оно 

што је потребно да се заштите финансијски интереси стране у питању. Она неће 

трајати дуже од шест месеци након чега може бити обновљена. Одбор за 

стабилизацију и придруживање мора да буде обавештен одмах након усвајања 

привремених суспензија. О њима ће се водити периодичне консултације у 

оквиру Одбора за стабилизацију и придруживање, посебно у погледу њиховог 

окончања чим услови за њихову примену више не буду постојали. 

 

5. Истовремено са обавештавањем Одбора за стабилизацију и придруживање сходно 

ставу 4(a) овог члана, страна у питању треба да објави обавештење увозницима у 

службеном гласнику. У обавештењу увозницима треба да буде наведен производ за 

који је утврђено, на основу објективних информација, да не постоји административна 

сарадња и/или да постоје неправилности или превара.   

 

 

Члан 47 

 

У случају грешке надлежних органа у правилном управљању повлашћеним системом 

при извозу, а посебно у примени одредаба Протокола 3 овог споразума када оваква 

грешка доведе до последица у вези са увозним царинама, уговорна страна коју ове 

последице погађају може да захтева од Савета за стабилизацију и придруживање да 

испита могућност усвајања свих одговарајућих мера у циљу решавања ситуације. 

 

 

Члан 48 

 

Примена овог споразума неће утицати на примену одредаба права Заједнице на 

Канарска острва.  
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НАСЛОВ V  

КРЕТАЊЕ РАДНИКА, ПОСЛОВНО НАСТАЊИВАЊЕ, ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГА, КРЕТАЊЕ КАПИТАЛА 
 

 
ПОГЛАВЉЕ I 

КРЕТАЊЕ РАДНИКА 

 

 

Члан 49 

 

1. Под условима и модалитетима који се примењују у свакој држави чланици: 

 

(а) положај признат радницима који су држављани Србије и који су законито 

запослени на територији државе чланице неће трпети дискриминацију на 

основу држављанства у погледу услова рада, накнаде или отпуштања, у 

поређењу са положајем држављана те државе; 

 

(б) супружник и деца радника који је законито запослен на територији државе 

чланице, који законито бораве на њеној територији, изузимајући сезонске 

раднике и раднике који долазе на основу билатералних споразума у смислу 

члана 50, осим ако другачије није предвиђено таквим споразумима, имаће 

приступ тржишту рада те државе чланице, у току периода запослења 

одобреног том раднику. 

 

2. Србија ће, у зависности од услова и модалитета у свом законодавству, признати 

положај из става 1 радницима који су држављани државе чланице и који су 

законито запослени на њеној територији, као и њиховим супружницима и деци који 

на територији Србије законито бораве. 

 

Члан 50 

 

1) Узимајући у обзир ситуацију на тржишту рада у државама чланицама и у 

зависности од њиховог законодавства и усклађености са правилима на снази у 

државама чланицама у области кретања радника: 

 

(а) постојеће погодности у приступу запошљавању за раднике из Србије 

признате од стране држава чланица у оквиру билатералних споразума треба 

да се очувају и, по могућности, побољшају; 

(б) остале државе чланице ће размотрити могућност закључивања сличних 

споразума. 

 

2) Након три године, Савет за стабилизацију и придруживање ће размотрити 

дозвољавање других побољшања, укључујући погодности у приступу стручном 

усавршавању, у складу са правилима и поступцима на снази у државама 

чланицама и узимајући у обзир ситуацију на тржишту рада у државама 

чланицама и у Заједници. 

 

 

Члан 51 
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1. Утврдиће се правила за координацију система социјалног осигурања за раднике 

са држављанством Републике Србије, законито запосленим на територији државе 

чланице, и за чланове њихових породица који законито бораве на њеној територији. 

У том смислу, одлука Савета за стабилизацију и придруживање, која неће утицати 

на права или обавезе које проистичу из билатералних споразума ако они предвиђају 

повољнији положај, обезбедиће примену следећих одредби:   

 

(а) сви периоди осигурања, запослења или боравка које су ти радници довршили 

у различитим државама чланицама сабирају се у циљу остваривања права на 

пензије и друге ануитете за случај старости, инвалидитета и смрти и у циљу 

здравствене заштите ових радника и чланова њихових породица;  

(б) све пензије или друга примања за случај старости, смрти, повреде на раду 

или професионалне болести или инвалидитета који из тога настане, 

изузимајући примања која се не остварују на основу плаћања доприноса биће 

слободно преносиве у висини утврђеној законом државе чланице или држава 

чланица дужника; 

(в) такви радници ће примати породична примања за чланове њихових породица 

као што је горе дефинисано. 

 

2. Србија ће признати радницима који су држављани државе чланице и који су 

законито запослени на њеној територији и члановима њихове породице који 

законито бораве на њеној територији положај сличан оном утврђеном у тачки б) и в) 

става 1. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II  

ПОСЛОВНО НАСТАЊИВАЊЕ 

 

Члан 52 

Дефиниција 

 

За потребе овог споразума: 

 

1. „Привредно друштво Заједнице” или „српско привредно друштво” 

означавају привредно друштво основано у складу са правом државе чланице 

односно Србије и чије се регистровано седиште или главна управа или главно 

место пословања налази на територији Заједнице односно Србије. Међутим, ако 

привредно друштво основано у складу са правом државе чланице односно 

Србије има само регистровано седиште на територији Заједнице односно Србије, 

оно се сматра друштвом Заједнице односно српским друштвом, у зависности од 

случаја, ако је његово пословање стварно и трајно повезано са привредом једне 

од држава чланица односно привредом Србије;  

 

2. „Друштво кћи” привредног друштва означава друштво над којим прво 

друштво има ефективну контролу; 

 

3. „Огранак” привредног друштва означава место пословања које нема правни 

субјективитет и које се појављује као трајно, као што је продужетак друштва 

мајке, има управу и материјално је опремљено за пословање са трећим лицима, 
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тако да трећа лица, иако знају да ће, ако то буде потребно, бити у правној вези са 

друштвом мајком чија је главна канцеларија у иностранству, не морају да 

послују непосредно са друштвом мајком већ могу да обављају послове у месту 

пословања њеног продужетка; 

 

4. „Пословно настањивање” означава: 

 

i) за држављане, право да започну привредне делатности као 

самозапослена лица и право да оснују предузећа, посебно привредна 

друштва, над којима имају ефективну контролу. Самозапошљавање и 

пословни подухвати од стране држављана не обухватају тражење 

запослења или запошљавање на тржишту рада нити дају право на 

приступ тржишту рада друге стране. Одредбе овог Поглавља се не 

примењују на лица која нису искључиво самозапослена; 

ii) за привредна друштва Заједнице или Србије, право започињања 

привредних делатности оснивањем друштава кћери и огранака у 

Србији односно Заједници; 

 

 

5. „Пословање” означава обављање привредних делатности; 

 

6. „Привредне делатности” означавају, у начелу, делатности индустријског, 

привредног и професионалног карактера и занатске делатности; 

 

7. „држављанин Заједнице” односно „српски држављанин” означава физичко 

лице које је држављанин једне од држава чланица односно држављанин Србије. 

 

У погледу међународног поморског транспорта, укључујући комбиновани 

транспорт који укључује деоницу на мору, држављани Заједнице или држављани 

Србије пословно настањени ван Заједнице или Србије, и бродарска друштва која су 

основана изван Заједнице или Србије и под контролом држављана Заједнице или 

држављана Србије, такође се могу користити одредбама овог Поглавља и Поглавља 

III, ако су њихова пловила регистрована у тој држави чланици или у Србији у 

складу са њиховим законодавством. 

 

8. „Финансијске услуге” означавају делатности описане у Анексу VI. Савет за 

стабилизацију и придруживање може проширити или изменити обим тог 

Анекса. 

 

 

Члан 53 

 

1.  Србија ће привредним друштвима и држављанима Заједнице олакшати започињање 

пословања на својој територији. У том циљу, након ступања на снагу овог споразума, 

она ће одобрити: 

 

а) у погледу пословног настањивања привредних друштава из Заједнице на 

територији Србије, положај који није мање повољан од положаја који даје 

својим привредним друштвима или било којем привредном друштву из треће 

државе, који год је бољи; 
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б) у погледу пословања друштава кћери или огранака привредних друштава 

Заједнице на територији Србије који су већ основани, положај који није мање 

повољан од положаја који признаје својим привредним друштвима и огранцима 

или било којем друштву кћери или било којем огранку привредног друштва из 

треће државе, који год је бољи. 

 

2. Заједница и њене државе чланице ће, након ступања на снагу овог споразума, 

одобрити: 

 

а) у погледу пословног настањивања српских привредних друштава, положај 

који није мање повољан од положаја који државе чланице дају својим 

привредним друштвима или било којем друштву из било које треће државе, који 

год је бољи.     

 

б) у погледу пословања друштава кћери и огранака српских привредних 

друштава, пословно настањених на њиховим територијама, положај који није 

мање повољан од положаја који државе чланице дају својим привредним 

друштвима и огранцима или било којем друштву кћери и огранку било којег 

привредног друштва из треће државе, пословно настањеном на њиховој 

територији, који год је бољи. 

 

3. Стране неће доносити никакве прописе или мере којима се уводи 

дискриминација у погледу пословног настањења било ког друштва друге стране на 

својој територији или у погледу њихове делатности, када су већ основана, у 

поређењу са својим сопственим друштвима. 

 

4. Четири године након ступања на снагу овог споразума, Савет за стабилизацију и 

придруживање утврдиће начине за проширење претходних одредаба на пословно 

настањивање држављана Заједнице и држављана Србије ради започињања 

привредне делатности као самозапослених лица. 

 

5. Без обзира на одредбе овог члана: 

 

а) Након ступања на снагу овог споразума, друштва кћери и огранци 

привредних друштава Заједнице имаће право да користе и узимају у закуп 

непокретности у Србији; 

 

б) Након ступања на снагу овог споразума друштва кћери привредних друштава 

Заједнице имаће право стицања и уживања својинских права на 

непокретностима као и српска привредна друштва, а у погледу јавних 

добара/добара од општег интереса, иста права која уживају српска привредна 

друштва, када су ова права потребна за обављање привредних делатности ради 

којих су основана; 

 

в) Четири године након ступања на снагу овог споразума, Савет за 

стабилизацију и придруживање утврдиће могућност проширивања права 

наведених под (б) на огранке привредних друштава Заједнице. 
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Члан 54 

 

1. Под условима из одредби члана 56, изузимајући финансијске услуге наведене 

у Анексу VI, стране могу уредити пословно настањивање и пословање привредних 

друштава и држављана на својој територији, ако се тим прописима привредна 

друштва и држављани других страна не дискриминишу у поређењу са својим 

привредним друштвима и држављанима. 

 

2. У погледу финансијских услуга, без обзира на остале одредбе овог споразума, 

ниједна страна неће бити спречена да из опреза предузима мере, укључујући мере 

за заштиту улагача, депонената, осигураника или лица према којима пружалац 

финансијских услуга има фидуцијарну обавезу, или да обезбеди интегритет и 

стабилност финансијског система. Ове мере не смеју да се користе као средство за 

избегавање обавеза које је страна преузела овим споразумом.  

 

3. Ништа у овом споразуму неће се тумачити на начин на који се од стране 

захтева откривање информација које се односе на послове и рачуне појединих 

клијената или било које поверљиве или нејавне информације у поседу јавних тела.  

 

 

Члан 55 

 

1. Не доводећи у питање било коју супротну одредбу која се налази у 

предвиђеном Мултилатералном Споразуму о оснивању заједничког европског 

ваздухопловног простора
6
 (у даљем тексту „ЗЕВП”), одредбе овог Поглавља неће 

се примењивати на услуге авионског транспорта и услуге транспорта унутрашњим 

пловним путевима и услуге поморске каботаже.  

 

2. Савет за стабилизацију и придруживање може давати препоруке у циљу 

побољшања пословног настањивања и пословања у областима обухваћеним 

ставом 1. 

 

 

Члан 56 

 

 

1. Одредбе чланова 53. и 54. не спречавају било коју од страна да примени посебна 

правила у вези са пословним настањивањем и пословањем на својој територији 

огранака привредних друштава друге стране, која нису основана на територији прве 

стране, ако су та правила оправдана правним или техничким разликама између тих 

огранака и огранака привредних друштава основаних на њеној територији или, у 

погледу финансијских услуга, из опреза. 

                                                
6
 Мултилатерални споразум између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, 

Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике 
Македоније, Републике Исланда, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике 

Србије и Привремене мисије Уједињених нација на Косову о оснивању Заједничког европског 

ваздухопловног  простора  (СЛ Л 285, 16.10.2006. стр. 3) 
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2. Разлика у положају неће превазилазити оно што је строго неопходно услед 

таквих правних или техничких разлика или, у погледу финансијских услуга, због 

опреза. 

 

 

Члан 57 

 

 

Како би се држављанима Заједнице и држављанима Србије олакшало започињање и 

бављење посебно уређеним професионалним делатностима у Србији односно 

Заједници, Савет за стабилизацију и придруживање ће испитати који услови су 

потребни за међусобно признање квалификација. У том циљу Савет може предузети 

све потребне мере.  

 

 

Члан 58 

 

1. Привредно друштво Заједнице, основано на територији Србије, или српско 

привредно друштво, основано на територији Заједнице, имаће право да запошљава 

самостално или преко једне од својих друштава кћери или огранака, у складу са 

законодавством на снази у држави оснивања, на територији Републике Србије односно 

Заједнице, запослене који су држављани држава чланица односно држављани Србије, 

под условом да су они кључно особље у смислу става 2. и да су запослени искључиво 

од стране привредних друштава, друштава кћери или огранака. Боравишном и радном 

дозволом таквих запослених биће обухваћено само време трајања таквог запослења. 

 

2. Кључно особље горепоменутих привредних друштава, у даљем тексту 

„организација” јесу „лица премештена у оквиру друштва” у смислу тачке (в) овог става 

у следећим категоријама, под условом да је та организација правно лице и да су лица у 

питању била у њој запослена или да су у њој били партнери (изузимајући већинске 

акционаре), најмање годину дана пре таквог премештаја: 

 

а) Лица која у организацији заузимају висок положај, која првенствено 

руководе управом организације и која су, начелно, под општим надзором или 

руководством управног одбора или акционара предузећа, или са њима 

изједначена лица, укључујући: 

 

– лица која руководе оснивањем одељења или сектора организације; 

 

– лица која врше надзор и контролу рада других запослених који обављају 

стручне послове и послове надзора и управљања; 

 

– лица која имају лична овлашћења да запошљавају и отпуштају или дају 

препоруке за запошљавање, отпуштање или друге радње у вези са положајем 

запослених; 

 

б) Лица која раде у организацији и која поседују посебна знања неопходна за 

пружање услуга, коришћење опреме за истраживање, примену технике или 

управљање друштвом. Оцена оваквих знања може да одражава, осим знања уско 
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повезаних са друштвом, висок ниво квалификација у погледу врсте посла или 

заната за које се захтева посебно техничко знање, укључујући припадност 

признатој струци; 

 

в) „Лице премештено у оквиру друштва” означава физичко лице које ради у 

оквиру организације на територији једне стране, које је привремено премештено 

на територију друге стране ради обављања привредних делатности; организација 

у питању мора да има главно место пословања на територији једне стране, а 

премештање мора бити обављено у ентитету (огранак, друштво кћи) те 

организације, који ефективно обавља сличне привредне делатности на 

територији друге стране. 

 

3. Улазак и привремена присутност држављана Србије на територији Заједнице 

односно држављана Заједнице на територији Србије биће дозвољени, када су ти 

представници привредних друштава лица која раде на високим положајима у смислу 

става 2(а) овог члана, у оквиру друштва, и када су у одређеној држави чланици односно 

Србији одговорни за оснивање друштва кћери или огранка привредног друштва из 

Србије у држави чланици, односно оснивање друштва кћери или огранка друштва 

Заједнице у Србији, када: 

 

а) ови представници нису укључени у обављање непосредне продаје или у 

пружање услуга, и не примају накнаду из извора који се налазе на територији 

државе домаћина и; 

 

б) друштво има своје главно место пословања изван Заједнице односно 

Републике Србије и нема другог представника, канцеларију, огранак или 

друштво кћи у тој држави чланици односно Републици Србији.        

 

ПОГЛАВЉЕ III 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА  

Члан 59  

1. Заједница и Србија, у складу са следећим одредбама, обавезују се да предузму 

неопходне кораке како би постепено омогућиле да услуге пружају привредна 

друштва из Заједнице, српска привредна друштва или држављани Заједнице 

или држављани Србије, која су основана на територији стране којој не припада 

лице којем су те услуге намењене.  

2. Упоредо са процесом либерализације поменутим у ставу 1, стране ће дозволити 

привремено кретање физичких лица која пружају услуге или која су запослена 

код оног ко пружа услуге као кључни запослени у смислу члана 58, укључујући 

физичка лица која су држављани или представници привредних друштава из 

Заједнице или Србије и која траже привремени улазак ради вођења преговора о 

услугама или склапања уговора о продаји услуга за односног даваоца услуга 

када ти представници нису укључени у обављање непосредне продаје 

корисницима или самостално пружање услуга.   
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3. Након четири године, Савет за стабилизацију и придруживање предузеће 

неопходне мере за постепену примену одредаба из става 1. Узеће се у обзир 

напредак који су стране постигле у усклађивању њихових прописа.   

Члан 60 

1. Стране неће предузимати никакве мере или радње које би услове под којима 

услуге пружају држављани или привредна друштва Србије и Заједнице која су 

основана на територији стране којој не припада лице којем су те услуге 

намењене, битно ограничиле у односу на затечено стање на дан који претходи 

дану ступања на снагу овог споразума.  

2. Ако једна страна сматра да мере које је друга страна увела након ступања 

Споразума на снагу доводе до стања које је у погледу пружања услуга битно 

рестриктивније од стања затеченога на дан ступања Споразума на снагу, она 

може од друге стране захтевати да започну консултације. 

 

Члан 61 

У пружању транспортних услуга између Заједнице и Србије, примењују се следеће 

одредбе:  

 

1. У вези са копненим транспортом, Протоколом 4 су утврђена правила која су 

примењива на однос између страна, нарочито ради обезбеђења неограниченог 

друмског транзитног саобраћаја преко Србије и Заједнице у целини, делотворне 

примене начела недискриминације и постепеног усклађивања српског 

законодавства у области транспорта са законодавством Заједнице. 

2. У вези са међународним поморским транспортом, стране се обавезују да 

делотворно примењују начело неограниченог приступа међународном 

поморском тржишту и промету на комерцијалној основи, као и да поштују 

међународне и европске обавезе у области сигурности, безбедности и 

еколошких стандарда.  

Стране потврђују своју посвећеност слободном конкурентном окружењу као 

основној одлици међународног поморског транспорта.  

3. У примени начела из става 2. стране: 

а) неће увести клаузуле о подели терета у будуће билатералне споразуме са 

трећим државама;  

б) укинуће, након ступања на снагу овог споразума, све једностране мере и 

административне, техничке и остале препреке које могу имати 

ограничавајуће или дискриминаторско дејство на слободно пружање услуга у 

међународном поморском транспорту.  

в) Свака страна ће, између осталог, поступати с бродовима којима 

 управљају држављани или привредна друштва друге стране на начин који 

 није мање повољан од начина на који поступа према властитим 

бродовима, а у односу на приступ лукама које су отворене за међународни 
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промет, употребу инфраструктуре и помоћних поморских услуга у лукама, 

као и одговарајуће накнаде и таксе, царинске погодности, додељивање везова 

и могућност утовара и истовара робе. 

4. У циљу обезбеђења координисаног развоја и поступне либерализације 

транспорта између страна, а у складу са њиховим узајамним комерцијалним 

потребама, услови узајамног приступа тржишту у ваздушном транспорту биће 

уређени споразумом о ЗЕВП.   

5. Пре закључења ЗЕВП, стране неће предузети ниједну меру или радњу која 

више ограничава или дискриминише у односу на затечено стање пре ступања 

на снагу овог споразума.  

6. Србија ће ускладити своје законодавство, укључујући административне, 

техничке и друге прописе, са прописима Заједнице који се у одређеном 

тренутку примењују у области ваздушног, поморског, речног и копненог 

транспорта и то у оној мери у којој то служи либерализацији и узајамном 

приступу тржиштима страна и олакшава кретање путника и робе.   

7. Упоредо са заједничким напретком у остваривању циљева овог Поглавља, 

Савет за стабилизацију и придруживање испитаће начине за стварање услова 

који су неопходни за унапређење слободе пружања услуга у ваздушном, 

копненом и речном транспорту.  
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ПОГЛАВЉЕ IV 

ТЕКУЋА ПЛАЋАЊА И КРЕТАЊЕ КАПИТАЛА  

 

Члан 62 

 

Стране се обавезују да одобре сва плаћања и преносе на текући рачун биланса плаћања 

између Заједнице и Србије у слободно конвертибилној валути и у складу с одредбама 

члана VIII Статута Међународног монетарног фонда. 

 

Члан 63 

1. У погледу трансакција на капиталном рачуну и финансијском рачуну платног 

биланса након ступања на снагу овог споразума стране ће осигурати слободно 

кретање капитала који се односи на директна улагања у привредна друштва која су 

установљена у складу с правом државе домаћина и улагања која су обављена у 

складу с одредбама Поглавља II Наслова V, као и ликвидацију или повраћај тих 

улагања и било какве добити која из њих произлази. 

 

а) У погледу трансакција на капиталном и финансијском рачуну биланса плаћања од 

ступања на снагу овог споразума, стране ће обезбедити слободно кретање капитала 

које се тиче кредита за комерцијалне трансакције или пружање услуга у којима 

учествује лице које има пребивалиште у једној од страна и финансијске зајмове и 

кредите, с роком доспећа дужим од годину дана.  

 

2. По ступању на снагу овог споразума Србија ће да допусти држављанима држава 

чланица Европске уније да стичу својину над непокретностима у Србији, уз потпуну 

и целисходну примену постојећих поступака. У периоду од четири године од 

ступања на снагу овог споразума Србија ће постепено усклађивати своје 

законодавство које се односи на стицање својине над непокретностима у Србији 

како би држављанима чланица Европске уније осигурала исти третман као и својим 

држављанима.  

 

3. Заједница и Србија ће такође осигурати, након четири године од ступања на снагу 

овог споразума, слободно кретање капитала које се односи на портфолио 

инвестиције и финансијске зајмове и кредите с роком доспећа краћим од годину 

дана. 

4. Не доводећи у питање став 1, стране неће уводити никаква нова ограничења која се 

односе на кретање капитала и текућа плаћања између лица с  пребивалиштем у 

Србији, односно Заједници и неће постојећа решења додатно да ограничавају.  

5. Не доводећи у питање одредбе члана 62. и овог члана, када у изузетним 

околностима кретање капитала између Заједнице и Србије узрокује или прети да 

проузрокује озбиљне тешкоће у функционисању политике девизног курса или 

монетарне политике у Заједници или Србији, Србија односно Заједница може да 

предузме заштитне мере у погледу кретања капитала између Србије и Заједнице за 

период не дужи од шест месеци, ако су такве мере преко потребне. 
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6. Ниједна горе поменута одредба не може се применити на начин којим се 

ограничавају права економских субјеката обе стране да искористе сваки повољнији 

третман заснован на било ком важећем билатералном или мултилатералном 

споразуму који укључује стране овог споразума. 

7. Стране ће се међусобно саветовати о олакшавању кретања капитала између 

Заједнице и Србије ради промовисања циљева овог споразума. 

Члан 64 

1. У току прве четири године од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница и 

Србија ће предузимати мере које омогућавају стварање потребних услова за даљу 

постепену примену правила Заједнице о слободном кретању капитала. 

2. По истеку четири године од дана ступања на снагу овог споразума, Савет за 

стабилизацију и придруживање утврдиће начине потпуне примене правила 

Заједнице о кретању капитала у Србији. 

 

ПОГЛАВЉЕ V 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 65 

1. Примена одредаба овог наслова може бити подложна ограничењима по основу 

јавног интереса, јавне сигурности или јавног здравља. 

2. Ове одредбе неће се примењивати на активности које су на територији било које 

стране повезане, макар и повремено, с извршавањем службених овлашћења. 

 

Члан 66 

За потребе овог Наслова, ништа предвиђено овим споразумом не спречава стране да 

примењују своје законе и остале прописе који се односе на улазак и боравак, 

запошљавање, услове рада, пословно настањивање физичких лица и пружање услуга, 

све док се ради о одобравању, обнављању или одбијању боравишне дозволе, под 

условом да их при том не примењују на такав начин да поништавају или умањују 

користи које има било која од страна на основу услова из одређене одредбе овога 

споразума. Ова одредба не доводи у питање примену члана 65. 

 

Члан 67 

Одредбе овог наслова такође се примењују на привредна друштва која су под надзором 

и искључиво у заједничком власништву српских привредних друштава или држављана 

и привредних друштава или држављана Заједнице. 
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Члан 68 

1. Третман најповлашћеније нације додељен у складу с одредбама овог наслова, неће 

се примењивати на пореске повластице које стране пружају или ће пружати у 

будућности на основу споразума чија је сврха избегавање двоструког опорезивања 

или других пореских договора. 

2. Ниједна одредба овог наслова неће се тумачити као спречавање страна да усвоје или 

изврше било коју меру чији је циљ спречавање избегавања или утаје пореза у складу 

с пореским одредбама споразума о избегавању двоструког опорезивања и других 

пореских договора или домаћег фискалног законодавства. 

3. Ниједна од одредаба овог наслова неће се тумачити као спречавање држава чланица 

или Србије да у примени релевантних одредаба својих пореских законодавстава 

разликују пореске обвезнике који нису у истој ситуацији, нарочито с обзиром на 

њихово пребивалиште. 

 

Члан 69 

1. Стране ће настојати, када је то могуће, да избегну наметање рестриктивних мера, 

укључујући мере које се односе на увоз, ради платног биланса. Страна која усвоји 

такве мере доставиће, што је пре могуће, другој страни распоред њиховог укидања.  

2. Када се једна или више држава чланица или Србија налази у озбиљним 

платнобилансним тешкоћама или јој такве тешкоће прете, Заједница или Србија 

могу, у складу с условима утврђеним у Споразуму СТО, усвојити рестриктивне 

мере, укључујући мере које се односе на увоз, које ће бити ограниченог трајања, а 

које не могу прекорачити оно што је строго потребно да би се поправио платни 

биланс. Заједница или Србија, зависно од ситуације, о томе ће одмах обавестити 

другу страну. 

3. Ниједна рестриктивна мера неће се примењивати на преносе који се односе на 

улагања, нарочито не на повраћај уложене суме или поновно уложеног износа, или 

било каквих прихода који из њега произлазе. 

 

Члан 70 

Одредбе овог наслова постепено ће бити усклађиване, нарочито у светлу захтева који 

произлазе из члана V ГАТС. 

 

 

Члан 71 

Одредбе овог споразума не доводе у питање примену било које мере коју је донела 

једна од страна, неопходне ради спречавања избегавања мера које се односе на приступ 

трећих држава тржишту односне стране на основу одредаба овога споразума. 
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НАСЛОВ VI 

 

 УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОПИСА, ПРИМЕНА ПРАВА И ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИЈЕ  

Члан 72 

1. Стране признају важност усклађивања важећег српског законодавства са 

законодавством Заједнице и његове делотворне примене. Србија ће настојати да 

обезбеди постепено усклађивање постојећих закона и будућег законодавства са 

правним тековинама Заједнице. Србија ће обезбедити да ће важеће и будуће 

законодавство бити правилно примењено и спроведено. 

2. Усклађивање ће започети на дан потписивања Споразума и постепено ће се 

проширивати на све елементе правних тековина Заједнице на које упућује овај 

споразум до краја прелазног периода утврђенога у члану 8. овог споразума. 

3. Усклађивање ће, нарочито у раној фази, бити усредсређено на основне елементе 

правних тековина о унутрашњем тржишту, правосуђе, слободу и безбедност, као и 

на друга подручја везана за трговину. У каснијој фази Србија ће се усредсредити на 

преостале делове правних тековина Заједнице. 

4. Усклађивање ће се остварити на основу програма договореног између Европске 

комисије и Србије.  

5. Србија ће у договору с Европском комисијом такође дефинисати начине праћења 

спровођења усклађивања законодавства и законодавне мере које треба предузети у 

вези са њиховом применом. 

 

Члан 73 

Конкуренција и остале економске одредбе  

1. Следеће није у складу са правилним функционисањем Споразума у мери у 

којој може утицати на трговину између Заједнице и Србије: 

i. споразуми између предузећа, одлуке удружења предузећа и усаглашена 

пракса између предузећа, чији је циљ или последица спречавање, 

ограничавање или нарушавање конкуренције; 

 

ii. злоупотреба доминантног положаја од стране једног или више предузећа на 

територијама Заједнице или Србије, у целини или на њиховом значајном 

делу; 

iii. свака државна помоћ која нарушава или прети да наруши конкуренцију 

давањем предности одређеним предузећима или одређеним производима. 

2. Свако поступање супротно овом члану оцењиваће се на основу критеријума 

који проистичу из примене правила конкуренције која се примењују у 
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Заједници, нарочито из чланова 81, 82, 86. и 87. Уговора о ЕЗ и инструмената 

тумачења које су усвојиле институције Заједнице. 

3. Уговорне стране ће обезбедити да се оперативно независном телу повере 

овлашћења неопходна за потпуну примену става 1(i) и 1(ii) овог члана, у 

односу на приватна и јавна предузећа и предузећа којима су додељена посебна 

права. 

4. Србија ће основати оперативно независно тело којем ће се поверити 

овлашћења неопходна за потпуну примену става 1(iii) овог члана у року од 

једне године од дана ступања на снагу овог споразума. То тело ће, између 

осталог, имати овлашћења да одобрава шеме државне помоћи и доделу 

индивидуалне помоћи у складу са ставом 2. овог члана, као и овлашћење да 

нареди повраћај државне помоћи која је незаконито додељена. 

5. Заједница и Србија ће, свака са своје стране, обезбедити транспарентност у 

области државне помоћи, тако што ће, између осталог, једна другој достављати 

редован годишњи извештај или други одговарајући документ, следећи 

методологију и приказ који је садржан у прегледу државне помоћи Заједнице. 

На захтев једне уговорне стране друга страна ће пружити информације о 

одређеним појединачним случајевима јавне помоћи. 

6. Србија ће начинити свеобухватан попис шема помоћи које су успостављене пре 

оснивања тела из става 4. и такве ће шеме помоћи ускладити са критеријумима 

из става 2. овог члана у року не дужем од 4 године од ступања на снагу овог 

споразума. 

7. (а) Ради примене одредаба става 1(iii) уговорне стране прихватају да ће се 

током првих 5 година од дана ступања на снагу овог споразума свака државна 

помоћ коју додели Србија оцењивати, узимајући у обзир чињеницу да ће се 

Србија сматрати подручјем које је идентично подручјима Заједнице која су 

описана у члану 87(3)(а) Уговора о ЕЗ. 

 (б) У року од 4 године од дана ступања на снагу овог споразума Србија ће 

доставити Европској комисији своје податке о бруто домаћем производу (БДП) 

по глави становника који су усклађени на нивоу НУТС II. Тело из става 4. и 

Европска комисија ће потом заједно оценити подобност регија у Србији, и на 

основу тога максимални интензитет помоћи, да би се израдила карта 

регионалне помоћи на основу одговарајућих смерница Заједнице. 

8. Уколико је примерено, Протокол 5 утврђује правила о државној помоћи у 

индустрији челика. Овим протоколом утврђују се правила применљива у 

случају додељивања помоћи за реструктуирање у индустрији челика. Протокол 

ће нагласити изузетан карактер овакве помоћи и чињеницу да би помоћ била 

ограничена у времену и везана за смањење капацитета у оквиру програма 

изводљивости.  

9. У погледу производа на које се односи Поглавље II, Наслова IV:  

а) став 1 (iii) се неће примењивати; 
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б) свако поступање супротно ставу 1(i) оцењиваће се према критеријумима 

које је утврдила Заједница на основу чланова 36. и 37. Уговора о ЕЗ и 

посебних инструмената Заједнице који су усвојени на тој основи. 

10. Ако једна од уговорних страна сматра да је одређено поступање неспојиво са 

условима из става 1. овог члана, она може предузети одговарајуће мере након 

консултација у оквиру Савета за стабилизацију и придруживање или тридесет 

радних дана након што се обратила ради таквих консултација. Ништа из овога 

члана неће спречавати и неће на било који начин утицати на Заједницу или 

Србију да предузимају компензаторне мере у складу са одговарајућим 

члановима ГАТТ 1994. године и Споразума СТО о субвенцијама и 

компензаторним мерама и са својим одговарајућим законодавствима.   

 

Члан 74 

Јавна предузећа 

Истеком рока од 3 године након ступања на снагу овог споразума, Србија ће применити 

на јавна предузећа и предузећа којима су додељена посебна права начела која су 

утврђена у Уговору о ЕЗ, са посебним упућивањем на члан 86.   

Посебна права јавних предузећа током прелазног периода неће укључивати могућност 

наметања квантитативних ограничења или мера које имају исто дејство на увоз из 

Заједнице у Србију.  

 

Члан 75 

Интелектуална, индустријска и комерцијална својина 

 

1. Сагласно одредбама овога члана и Анекса VII, уговорне стране потврђују важност 

коју придају обезбеђењу одговарајуће и делотворне заштите и примене права 

интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине. 

2. Од ступања на снагу овог споразума, уговорне стране ће, у погледу признања и 

заштите интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине, узајамно гарантовати 

привредним друштвима и држављанима уговорних страна, третман не мање 

повољан од оног који уговорне стране гарантују било којој трећој држави у складу 

са билатералним споразумима.    

3. Србија ће предузети неопходне мере како би најкасније 5 година од ступања на 

снагу овог споразума обезбедила ниво заштите интелектуалне, индустријске и 

комерцијалне својине који је сличан нивоу који постоји у Заједници, укључујући и 

делотворна средства за спровођење тих права.   

4. Србија се обавезује да приступи, у горе поменутом року, мултилатералним 

конвенцијама о правима интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине на 

које се упућује у Анексу VII. Савет за стабилизацију и придруживање може 

одлучити да обавеже Србију да приступи одређеним мултилатералним 

конвенцијама у овој области.  
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5. Ако се у области интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине појаве 

проблеми који штетно утичу на услове трговине, они ће бити хитно упућени Савету 

за стабилизацију и придруживање, на захтев било које уговорне стране, ради 

постизања обострано задовољавајућих решења. 

 

Члан 76 

Јавне набавке 

1. Заједница и Србија сматрају отварање процедура за доделу јавних уговора на 

основу недискриминације и узајамности, нарочито у складу са правилима СТО, 

пожељним циљем. 

2. Српским привредним друштвима, без обзира на то јесу ли основана у 

Заједници или нису, од ступања на снагу овог споразума биће омогућен 

приступ поступцима за доделу јавних уговора у Заједници, према правилима о 

јавним набавкама Заједнице, под условима не мање повољним од услова који 

се примењују на привредна друштва Заједнице.  

Горе поменуте одредбе ће се такође примењивати на уговоре у јавном сектору 

након што Влада Србије усвоји прописе којима се у тој области уводе правила 

Заједнице. Заједница ће периодично проверавати да ли је Србија стварно увела 

такве прописе. 

3. Привредна друштва Заједнице основана у Србији, према одредбама поглавља II 

Наслова V, имаће од ступања на снагу овог споразума приступ поступцима за 

доделу јавних уговора под условима не мање повољним од оних која се 

примјењују на српска привредна друштва. 

4. Привредним друштвима Заједнице која нису основана у Србији биће омогућен 

приступ поступцима за доделу јавних уговора у Србији у складу са српским 

Законом о јавним набавкама, под условима не мање повољним од услова који 

се примењују на српска привредна друштва, најкасније пет (5) година од 

ступања на снагу овог споразума.  

Након ступања на снагу овог споразума, Србија ће сваку предност дату 

домаћим предузећима претворити у предност изражену у цени, и у периоду од 

5 година ће постепено смањити ту предност у складу са наведеном динамиком: 

- предност неће прећи ниво од 15%, до краја друге године од дана ступања на 

снагу овог споразума; 

- предност неће прећи ниво од 10%, до краја треће године од дана ступања на 

снагу овог споразума; 

- предност неће прећи ниво од 5%, до краја четврте године од дана ступања на 

снагу овог споразума; 

- предност ће бити потпуно укинута најкасније до истека пете године од дана 

ступања на снагу овог споразума. 

 

5. Савет за стабилизацију и придруживање ће периодично испитивати могућност 

да Србија свим привредним друштвима Заједнице омогући приступ 

поступцима за доделу јавних уговора. Србија ће једанпут годишње 
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извештавати Савет за стабилизацију и придруживање о мерама које је 

предузела ради повећања транспарентности и пружања делотворне судске 

контроле одлука донетих у области јавних набавки.  

6. Када су у питању пословно настањивање, активности, пружање услуга између 

Заједнице и Србије, као и запошљавања и кретања радне снаге везано за 

извршавање јавних уговора, примењиве су одредбе чланова 49-64. 

 

Члан 77 

 Стандардизација, метрологија, акредитација и оцена усаглашености  

1. Србија ће предузети неопходне мере како би постепено постигла усклађеност са 

техничким прописима Заједнице и европском стандардизацијом, метрологијом, 

акредитацијом и процедурама оцене усаглашености.   

2. У том циљу уговорне стране ће настојати да:  

а) промовишу употребу техничких прописа Заједнице, европских стандарда и 

поступака за оцену усаглашености.      

б) пруже помоћ за подстицање развоја инфраструктуре квалитета: 

стандардизације, метрологије, акредитације и оцене усаглашености;   

в) промовишу учешће Србије у раду организација које се баве стандардима, 

оценом усаглашености, метрологијом и сличним пословима (на пример, 

CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET итд.)
7
.    

г) када је то одговарајуће, закључе Споразум о оцени усаглашености и 

прихватању индустријских производа оног тренутка када законски оквир и 

поступци у Србији буду довољно усаглашени са прописима Заједнице и када 

на располагању буде одговарајућа стручност.  

Члан 78 

Заштита потрошача 

 

Уговорне стране ће сарађивати како би усагласиле стандарде заштите потрошача у 

Србији са стандардима у Заједници. Делотворна заштита потрошача је нужна како би се 

обезбедило ваљано функционисање тржишне економије и та заштита ће зависити од 

развоја административне инфраструктуре ради обезбеђивања надзора над тржиштем и 

спровођења закона у овој области. 

У том циљу, а у њиховом заједничком интересу, стране ће обезбедити:  

а) политику активне заштите потрошача у складу са комунитарним 

правом, укључујући већу информисаност и развој независних 

организација;  

                                                
7 Европски комитет за стандардизацију, Европски комитет за електротехничку стандардизацију, 

Европски институт за телекомуникационе стандарде, Европска сарадња за акредитацију, Организација за 

европску сарадњу у законској метрологији, Европска организација за метрологију 
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б) усклађивање законодавства о заштити потрошача у Србији са заштитом 

која је на снази у Заједници;  

в) делотворну правну заштиту потрошача ради побољшања квалитета 

потрошачке робе и одржавања одговарајућих стандарда безбедности;  

г) надзор над спровођењем правила од стране надлежних органа и 

омогућавање приступа правди у случају спора;  

д) размену информација о опасним производима.  

 

Члан 79 

Услови рада, једнаке могућности  

Србија ће постепено ускладити своје законодавство са законодавством Заједнице у 

областима које се тичу услова рада, нарочито здравља и безбедности на раду и једнаких 

могућности.  
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НАСЛОВ VII 
ПРАВОСУЂЕ, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ 

Члан  80 

Јачање институција и владавине права   

 

У оквиру сарадње у области правосуђа и унутрашњих послова стране ће посебну 

важност дати консолидовању владавине права и јачању институција на свим нивоима у 

области управе уопште, а нарочито у спровођењу закона и институцијама правосуђа. 

Сарадња ће нарочито бити усредсређена на јачање независности судства и побољшање 

његове ефикасности, побољшање рада полиције и других органа за спровођење закона, 

обезбеђивање одговарајуће обуке и борбу против корупције и организованог 

криминала.   

 

Члан 81 

Заштита личних података 

Србија ће ускладити своје законодавство које се односи на заштиту личних података са 

комунитарним законодавством и осталим европским и међународним прописима о 

приватности, након ступања на снагу овог споразума. Србија ће формирати једно или 

више независних надзорних тела са довољно финансијских и људских ресурса како би 

ефикасно надзирала и гарантовала примену националног законодавства о заштити 

личних података. Стране ће сарађивати у испуњењу овог циља.  

 

 

Члан 82 

 Визе, контрола границе, азил и миграције 

 

Стране ће сарађивати у области виза, контроле границе, азила и миграције и утврдиће 

оквире за сарадњу, укључујући сарадњу на регионалном нивоу у овим областима, 

узимајући у обзир и у потпуности користећи остале постојеће иницијативе у овој 

области, када је то примерено. 

 

Сарадња у овој области засниваће се на међусобним консултацијама и блиској 

координацији између страна, и требало би да укључује техничку и административну 

помоћ у: 

а) размени статистичких података и информација о законодавству и пракси; 

б) изради предлога прописа; 

в) повећању капацитета и ефикасности институција; 

г) обуци запослених; 

д) сигурности путних исправа и откривању лажних исправа; 

ђ)    управљању границом. 

Сарадња ће посебно бити усредсређена: 

а) у области азила на спровођење националног законодавства како би се 

достигли стандарди из Конвенције о статусу избеглица потписане у Женеви 
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28. јула 1951. године и Протокола о статусу избеглица, потписаног у 

Њујорку 31. јануара 1967. године ради обезбеђења поштовања начела 

забране протеривања, као и осталих права тражилаца азила и избеглица; 

б) у области легалних миграција на правила уласка и права и статус лица 

којима је одобрен улазак. У вези с миграцијом, стране се слажу да осигурају 

праведан третман држављанима других држава који законито бораве на 

њиховој територији и промовишу политику интеграције ради осигуравања 

права и обавеза које се могу упоредити с правима и обавезама које имају 

њихови држављани. 

 

Члан 83 

Спречавање и контрола илегалне имиграције; реадмисија 

 

1. Стране ће сарађивати на спречавању и контроли илегалних имиграција. У том циљу 

Србија и државе чланице ЕУ ће прихватити све своје држављане који се илегално 

налазе на територији Србије или државе чланице Европске уније и слажу се да ће у 

потпуности спроводити Споразум о реадмисији између Заједнице и Србије и 

билатералне споразуме између држава чланица ЕУ и Србије, у мери у којој су 

одредбе ових билатералних споразума у складу са одредбама Споразума о 

реадмисији између Заједнице и Србије, укључујући и обавезу реадмисије 

држављана трећих држава и лица без држављанства. 

Државе чланице Европске уније и Србија обезбедиће својим држављанима 

одговарајућа лична документа и пружиће им одговарајућу административну 

подршку у том циљу.  

Посебне процедуре у циљу реадмисије њихових држављана, држављана трећих 

држава и лица без држављанства наведене су у Споразуму о реадмисији између 

Заједнице и Србије, и у билатералним споразумима између држава чланица ЕУ и 

Србије, у мери у којој су одредбе ових споразума у складу са Споразумом о 

реадмисији између Заједнице и Србије. 

2. Србија се слаже да закључи споразуме о реадмисији са државама које су у Процесу 

стабилизације и придруживања и обавезује се да предузме све неопходне мере да 

обезбеди  флексибилно и брзо спровођење свих споразума о реадмисији на које се 

упућује у овом члану.  

3. Савет за стабилизацију и придруживање ће утврдити остале заједничке напоре који 

се могу предузети да би се спречила и контролисала илегална имиграција, 

укључујући кријумчарење и мреже илегалних миграција.   

 

Члан 84 

Прање новца и финансирање тероризма 

1. Стране ће сарађивати како би спречиле употребу својих финансијских система 

и одређених не-финансијских сектора за прање прихода од криминалних 

активности уопште, а нарочито од кривичних дела у вези са дрогама, као и у 

циљу финансирања терориста.  
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2. Сарадња у овој области може укључивати административну и техничку помоћ 

у циљу развоја спровођења прописа и ефикасног функционисања 

одговарајућих стандарда и механизама за борбу против прања новца и 

финансирања тероризма  истоветних онима које су усвојили Заједница и 

међународни форуми у овој области, нарочито Финансијска акциона радна 

група (ФАРГ - FATF). 

Члан 85 

Сарадња у вези са  недозвољеним  дрогама 

1. Стране ће, у оквиру својих моћи и надлежности, сарађивати како би осигурале 

уравнотежен и интегрисан приступ питањима у вези са дрогама. Политика и 

активности у области контроле дрога биће усмерене на јачање структура за 

борбу против недозвољених  дрога, смањивање њихове набавке, трговине и 

потражње за недозвољеним дрогама, те бављење здравственим и социјалним 

последицама злоупотребе дрога, као и делотворнијом контролом прекурсора.  

2. Стране ће се договорити о потребним методама сарадње за постизање ових 

циљева. Активности ће бити засноване на заједнички договореним начелима у 

складу са Стратегијом ЕУ о контроли дрога.  

 

Члан 86 

Спречавање и борба против организованог криминала и осталих незаконитих 

активности  

Стране ће сарађивати у спречавању и борби против криминалних и незаконитих 

активности, организованих или других, као што су:  

а) кријумчарење и трговина људима;  

б) незаконите економске активности, нарочито фалсификовање новца и 

фалсификовање у облицима безготовинског плаћања, незаконите трансакције 

робом, као што су индустријски отпад, радиоактивни материјал и 

трансакције које укључују незаконите, фалсификоване или пиратске 

производе;  

в) корупција, како у приватном тако и у јавном сектору, нарочито повезана са 

нетранспарентним управним поступцима;  

г) пореска утаја; 

д) крађа идентитета; 

ђ)   недозвољена трговина дрогама и психотропним супстанцама;  

е) недозвољена трговина оружјем; 

ж) фалсификовање докумената; 

з) кријумчарење и недозвољена трговина робом укључујући и аутомобиле; 
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и) високотехнолошки криминал. 

Биће промовисана регионална сарадња и поштовање признатих међународних 

стандарда у борби против организованог криминала.   

Члан 87 

 Борба против тероризма 

У складу са међународним конвенцијама чије су стране потписнице и њиховим 

релевантним законским и подзаконским прописима, стране се слажу да сарађују како 

би спречиле и сузбиле терористичке активности и њихово финансирање:  

а) у оквиру пуне примене Резолуције Савета безбедности 1373 (2001) 

Уједињених нација и осталих релевантних резолуција Уједињених нација, 

међународних конвенција и инструмената;  

б) разменом информација о терористичким групама и њиховим мрежама које 

им пружају подршку у складу са међународним и националним правом;  

в) разменом искустава у погледу средстава и метода за борбу против тероризма 

и у области техничких питања и обуке, и разменом искустава у вези са 

спречавањем тероризма.  
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НАСЛОВ VIII 

ПОЛИТИКЕ САРАДЊЕ 

Члан 88 

1. Заједница и Србија успоставиће блиску сарадњу, чији је циљ допринос развоју 

и расту потенцијала Србије. Таква сарадња ће ојачати постојеће економске везе  

на најширим могућим основама, на обострану корист.  

2. Политике и остале мере биће обликоване тако да омогуће одржив економски и 

друштвени развој Србије. Ове политике треба да омогуће да се и питања 

заштите животне средине од самог почетка у потпуности укључе и повежу са 

захтевима за хармоничним друштвеним развојем.  

3. Политике сарадње биће интегрисане у регионални оквир сарадње. Посебна 

пажња биће посвећена мерама које могу подстицати сарадњу између Србије и 

суседних земаља, укључујући државе чланице, чиме ће се допринети 

регионалној стабилности. Савет за стабилизацију и придруживање дефинисаће 

приоритете између и у оквиру политике сарадње, описане даље у тексту 

Споразума у складу са Европским партнерством.  

Члан 89 

Економска и трговинска политика 

Заједница и Србија ће сарађивати и на тај начин олакшати процес економске реформе 

да би побољшале разумевање основа својих економија, формулацију и примену 

економске политике у тржишним економијама.  

У том циљу Заједница и Србија ће сарађивати ради:  

а) размене информација о макроекономским резултатима и могућностима као и 

о развојним стратегијама;  

б) заједничке анализе економских питања од заједничког интереса, укључујући 

обликовање економске политике и инструмената за њену примену;  

в) промовисање шире сарадње ради убрзавања преноса знања и искуства (know-

how) и приступа новим технологијама.   

Србија ће стремити ка успостављању функционалне тржишне економије и постепено ће 

усклађивати своју политику са политиком европске Економске и монетарне уније 

усмерене ка стабилизацији. На захтев српских власти, Заједница може пружити помоћ 

обликовану тако да подржи напоре Србије у том правцу.  

Сарадња ће такође имати као циљ јачање владавине права у области пословања путем 

стабилног и недискриминаторног законодавног оквира којим се регулише трговина.  

Сарадња у овој области ће укључити размену информација о начелима и 

функционисању европске Економске и монетарне уније.  

 

Члан 90 

Сарадња у области статистике 

Сарадња у области статистике између страна примарно ће бити усмерена на 

приоритетне области које се односе на правне тековине Заједнице у области статистике. 
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Нарочито ће бити усмерена на развој ефикасног и одрживог статистичког система, који 

је у стању да пружи поуздане, објективне и тачне податке потребне за планирање и 

праћење процеса транзиције и реформе у Србији. Сарадња такође треба да омогући 

Статистичком заводу Републике Србије да на бољи начин удовољи потребама својих 

корисника у земљи (како државној управи тако и приватном сектору). Статистички 

систем треба да поштује основна статистичка начела која су донеле Уједињене нације, 

Европски Кодекс статистичке праксе и европско статистичко право, као и развој у 

складу са правним тековинама Заједнице. Стране ће нарочито сарађивати ради 

обезбеђења поверљивости личних података, прогресивног повећања сакупљених 

података и преноса у Европски статистички систем и размене информација о методима, 

преноса знања и искустава (know-how) и обуке. 

 

Члан 91  

Банкарство, осигурање и финансијске услуге  

Сарадња између Србије и Заједнице биће усредсређена на приоритетне области у вези 

са правним тековинама Заједнице у области банкарства, осигурања и финансијских 

услуга. Стране ће сарађивати у циљу успостављања и развијања одговарајућег оквира 

за подстицање сектора банкарства, осигурања и финансијских услуга у Србији 

заснованих на слободној конкуренцији и на обезбеђивању неопходних и једнаких 

услова за све учеснике. 

 

Члан 92  

Сарадња у области ревизије и финансијске контроле  

Сарадња између страна биће усредсређена на приоритетне области у вези са правним 

тековинама Заједнице у области јавне унутрашње финансијске контроле (ЈУФК) и 

спољне ревизије. Стране ће нарочито сарађивати кроз развијање и усвајање 

одговарајућих прописа, у циљу развијања транспарентне, делотворне и економичне 

јавне унутрашње финансијске контроле (укључујући управљање финансијама и 

контролу и функционално независну унутрашњу контролу) и спољних система ревизије 

у Србији, у складу са међународно признатим стандардима и методологијама и 

најбољим праксама у ЕУ. Сарадња ће такође бити усредсређена на изградњу Врховне 

ревизорске институције Србије. У намери да се испуни горенаведена обавеза 

координације и хармонизације, сарадња такође треба да буде усмерена ка оснивању и 

јачању јединица за централну хармонизацију финансијског управљања и контроле и 

интерну ревизију. 

 

Члан 93 

Промовисање и заштита улагања 

Сарадња између страна, у оквиру њихових одговарајућих надлежности, у области 

промовисања и заштите улагања имаће за циљ успостављање повољне климе за 

приватна улагања, како домаћа тако и страна, што је кључно за економску и 

индустријску ревитализацију Србије. Посебан циљ сарадње ће бити побољшање 

законодавног  оквира у Србији који стимулише и штити улагања.  
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Члан 94 

Индустријска сарадња 

Циљ сарадње је промовисање модернизације и реструктурирање индустрије и 

појединих сектора у Србији. Такође ће обухватити индустријску сарадњу између 

економских чинилаца са циљем јачања приватног сектора под условима који гарантују 

заштиту животне средине.  

Иницијативе за индустријску сарадњу ће одражавати приоритете које су обе стране 

утврдиле. Сарадња ће узети у обзир регионалне аспекте индустријског развоја, 

промовисање транснационалног партнерства кад је потребно. Иницијативе ће посебно 

настојати да успоставе одговарајући оквир за предузетништво, за побољшање 

управљања, знања и искуства (know-how) и промовисање тржишта, тржишну 

транспарентност и пословно окружење. Посебна пажња биће посвећена успостављању 

делотворних активности у Србији ради ефикасног промовисања извоза.  

У оквиру сарадње узеће се у обзир правне тековине Заједнице у области индустријске 

политике.  

 

Члан 95 

 Мала и средња предузећа 

 

Сарадња између страна имаће за циљ развијање и јачање малих и средњих предузећа 

(МСП) у приватном сектору, успостављање нових предузећа у областима које пружају 

могућност за раст и сарадњу између МСП у Заједници и у Србији.  

У оквиру сарадње узеће се у обзир приоритетне области везане за правне тековине 

Заједнице у области МСП, као и десет смерница утврђених у Европској повељи за мала 

предузећа.  

 

Члан 96 

Туризам 

Сарадња између страна у области туризма тежиће јачању протока туристичких 

информација (путем међународних мрежа, банки података, итд), подстицању развоја 

инфраструктуре повољне за инвестиције у области туризма, учешћу Србије у важним 

европским туристичким организацијама и проучавању могућности за заједничко 

деловање и јачање сарадње између туристичких предузећа, стручњака и влада и 

њихових надлежних агенција у области туризма и пренос знања и искустава (know-how) 

(путем обуке, размена, семинара). У оквиру сарадње узеће се у обзир правне тековине 

Заједнице везане за ову област.  

Сарадња може бити интегрисана у регионални оквир сарадње.  

 

Члан 97 

Пољопривреда и пољопривредно-индустријски сектор  

Сарадња између страна биће развијена у свим приоритетним областима у вези са 

правним тековинама Заједнице у области пољопривреде, као у о ветеринарској и 

фитосанитарној области. Сарадња ће нарочито имати за циљ модернизацију и 

реструктуирање пољопривреде и пољопривредно-индустријског сектора, нарочито 
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ради достизања комунитарних санитарних стандарда, побољшања управљања водама и 

руралног развоја, као и развијање шумарства у Србији и пружање подршке постепеном 

усклађивању законодавства и пракси са комунитарним правилима и стандардима.  

 

Члан 98 

Рибарство 

Стране ће испитати могућност одређивања подручја од заједничког интереса у области 

рибарства. У оквиру сарадње узеће се у обзир приоритетне области у вези са правним 

тековинама Заједнице у области рибарства, укључујући поштовање међународних 

обавеза које се тичу правила међународних и регионалних организација за рибарство о 

управљању и очувању рибљих ресурса.  

 

Члан 99 

Царине 

Стране ће сарађивати како би гарантовале поштовање свих одредаба које треба да се 

усвоје у области трговине и како би се постигло усклађивање царинског система у 

Србији са системом у Заједници, чиме ће се отворити пут мерама либерализације које 

се предвиђају Споразумом о стабилизацији и придруживању и за постепено 

усклађивање српских царинских прописа са правним тековинама Заједнице.  

У оквиру сарадње узеће се у обзир приоритетне области које се тичу правних тековина 

Заједнице у области царина.  

Протокол 6 утврђује правила о узајамној административној помоћи између страна у 

области царина.   

 

Члан 100 

Опорезивање 

 

Стране ће успоставити сарадњу на подручју опорезивања, укључујући мере усмерене ка 

даљој реформи фискалног система и реструктуирању пореске управе ради осигурања 

делотворности убирања пореза и борбе против пореских превара. 

 

У оквиру сарадње узеће се у обзир приоритетне области које се тичу правних тековина 

Заједнице у области пореза и у оквиру борбе против штетне пореске конкуренције. 

Елиминисање штетне пореске конкуренције треба да се обави на основу начела 

Кодекса понашања за пословна опорезивања које је Савет усвојио 1. децембра 1997. 

године. 

 

Сарадња ће такође укључити побољшање транспарентности и борбу против корупције 

укључујући размену информација са државама чланицама ради олакшавања извршења 

мера које спречавају пореску превару, утају пореза и избегавање пореза. Србија ће 

комплетирати мрежу билатералних споразума са државама чланицама у складу са 

последњим изменама ОЕЦД модела конвенције о порезима на приходе и капитал, као и 

на основу ОЕЦД модела споразума о размени информација у пореским стварима, у 

мери  у којој су државе чланице преузеле обавезу према овим конвенцијама. 
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Члан 101 

Сарадња у области социјалне политике  

 

У вези са запошљавањем сарадња између страна биће усредсређена на унапређивање 

служби за посредовање у запошљавању и за професионалну оријентацију 

осигуравањем подршке и промовисањем локалног развоја као помоћ реструктурирању 

индустријског тржишта и тржишта радне снаге. То ће укључивати и мере као што су 

студије, размена стручњака и активности везане за информисање и обуку.  

 

Стране ће сарађивати у олакшавању реформе политике запошљавања у Србији, у 

контексту јачања привредне реформе и интеграције. Сарадња ће такође бити усмерена 

ка прилагођавању система социјалног осигурања новим економским и социјалним 

захтевима и укључиваће усклађивање законодавства у Србији о радним условима и 

једнаким могућностима за жене и за мушкарце, за особе са инвалидитетом и 

припаднике мањинских и других осетљивих група, као и побољшању степена заштите 

здравља и безбедности радника, узимајући као параметар постојећи степен заштите у 

Заједници.  

У оквиру сарадње узеће се у обзир приоритетне области које се тичу правних тековина 

Заједнице у овој области.  

 

Члан 102 

Образовање и стручно оспособљавање 

Стране ће сарађивати у циљу подизања нивоа општег образовања и стручног 

оспособљавања и обуке у Србији, као и политике према младима и рада младих, 

укључујући неформално образовање. Приоритет система високошколског образовања 

представљаће испуњење циљева Болоњске декларације у међудржавном Болоњском 

процесу.  

Стране ће сарађивати у циљу обезбеђења  приступа свим нивоима образовања и обуке у 

Србији без икакве дискриминације засноване на полу, раси, етничком пореклу или 

вери.  

Релевантни програми Заједнице и инструменти допринеће побољшању образовних 

структура и структура обуке и активности у Србији.   

У оквиру сарадње узеће се у обзир приоритетне области које се тичу правних тековина 

Заједнице у овој области.  

Члан 103 

Културна сарадња 

Стране се обавезују да промовишу културну сарадњу. Ова сарадња, између осталог, 

служи за повећање међусобног разумевања и поштовања између појединаца, заједница 

и народа. Стране се такође обавезују да сарађују ради промовисања културне 

разноликости, нарочито у оквиру Конвенције УНЕСKО о сарадњи на заштити и 

промовисању разноликости културног изражавања.   
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Члан 104 

Сарадња у аудио-визуелној области 

Стране ће сарађивати на промовисању аудиовизуелне индустрије у Европи и 

подстицању копродукције у области кинематографије и телевизије.  

Сарадња може, између осталог, да укључи програме и могућности за обуку новинара и 

осталих медијских професионалаца, као и техничку помоћ медијима, приватним и 

јавним, да би се ојачала њихова независност, професионализам и везе са европским 

медијима.  

Србија ће ускладити своју политику регулисања питања садржаја прекограничног 

радиотелевизијског емитовања и ускладиће своје законодавство са правним тековинама 

Заједнице. Србија ће посветити посебну пажњу питањима стицања права интелектуалне 

својине на програмима и емитовању путем сателитских, кабловских и земаљских 

фреквенција.  

 

Члан 105 

Информатичко друштво 

Сарадња ће се развијати у свим областима у вези са правним тековинама Заједнице који 

се тичу информатичког друштва. Сарадња ће превасходно подржавати постепено 

усклађивање политика и прописа Србије у овој области са политикама и прописима 

Заједнице.  

Стране ће такође сарађивати у циљу даљег развијања информатичког друштва у 

Србији. Глобални циљеви подразумевају припремање друштва у целини за дигиталну 

еру, привлачење инвестиција и обезбеђење интероперабилности мрежа и услуга. 

 

Члан 106 

Електронске комуникацијске мреже и услуге  

Сарадња ће се превасходно усредсредити на приоритетне области регулисане правним 

тековинама Заједнице у овој области.   

Стране ће нарочито јачати сарадњу у области електронских комуникацијских мрежа и 

електронских комуникацијских услуга, са коначним циљем усвајања правних тековина 

Заједнице у Србији у овој области у року од три године од ступања овог споразума на 

снагу.  

Члан 107 

Информације и комуникација 

Заједница и Србија предузеће потребне мере за подстицање узајамне размене 

информација. Приоритет ће имати програми чији је циљ пружање широј јавности 

основних информација о Заједници и специјализованих информација стручним 

круговима у Србији.  
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Члан 108 

Транспорт 

Сарадња између страна биће усредсређена на приоритетне области које се тичу правних 

тековина Заједнице у области транспорта.   

Сарадња ће нарочито имати за циљ реструктурирање и модернизацију видова 

транспорта у Србији, побољшање слободног протока путника и робе, унапређен 

приступ транспортном тржишту и објектима, укључујући луке и аеродроме. Штавише, 

у оквиру сарадње може бити пружена подршка развоју мултимодалних инфраструктура 

повезаних са главним трансевропским мрежама, нарочито јачању регионалних веза у 

Југоисточној Европи у складу са Меморандумом о разумевању о развоју основне 

регионалне саобраћајне мреже. Циљ сарадње треба да се огледа у остваривању 

оперативних стандарда упоредивих са онима у Заједници, као и у развоју транспортног 

система у Србији усклађеног и прилагођеног систему Заједнице и побољшање заштите 

животне средине у транспорту.  

 

Члан 109 

Енергетика 

Сарадња ће се усредсредити на приоритетне области у вези са правним тековинама 

Заједнице у области енергетике. Сарадња ће бити заснована на Уговору о оснивању 

Енергетске заједнице и биће развијена с циљем постепене интеграције Србије у 

енергетско тржиште Европе. Сарадња може укључити следеће:  

а) формулисање и планирање енергетске политике, укључујући модернизацију 

инфраструктуре, побољшање и диверсификацију снабдевања и побољшање 

приступа енергетском тржишту, укључујући олакшавање транзита, преноса и 

дистрибуције и унапређења енергетских интерконекција од регионалне 

важности са суседним државама;  

б) промовисање штедње енергије, енергетске ефикасности, обновљивих извора 

енергије и проучавање утицаја производње енергије и њене потрошње на 

животну средину;  

в) стварање оквирних услова за реструктурирање енергетских компанија и 

сарадњу између субјеката у овој области. 

 

Члан 110 

Нуклеарна сигурност 

 

Стране ће сарађивати у области нуклеарне сигурности и мера заштите. Сарадња би 

могла да обухвати следеће теме:  

  

а) унапређење законских и подзаконских прописа страна о заштити од 

јонизујућих зрачења, нуклеарној сигурности и контролу и надзор над 

нуклеарним материјалима, као и јачање надзорних тела и њихових ресурса;  

б) подстицање промовисања споразума између држава чланица ЕУ, или 

Европске заједнице за атомску енергију и Србије о раном обавештавању и 
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размени информација у случају нуклеарних акцидената и стању 

приправности и о општим питањима везаним за нуклеарну сигурност;  

в) одговорност треће стране у вези са нуклеарним питањима.  

 

Члан 111  

Животна средина 

Стране ће развијати и јачати сарадњу у области животне средине са кључним задатком 

заустављања даље деградације и побољшања постојећег стања у области животне 

средине у циљу остваривања одрживог развоја.  

 

Стране ће нарочито успоставити сарадњу у циљу јачања административних структура и 

поступака ради обезбеђења стратешког планирања у области животне средине, а 

сарадњу између релевантних актера усредсредиће на усклађивање прописа Републике 

Србије са правним тековинама Заједнице. Сарадња би се такође могла усредсредити на 

развој стратегија за значајно смањење локалног, регионалног и прекограничног 

загађења вода и ваздуха, за успостављање система за ефикасну, чисту, одрживу и 

обновљиву производњу и употребу енергије и за процену утицаја и стратешку процену 

утицаја на животну средину. Посебна пажња биће посвећена имплементацији Кјото 

протокола. 

 

Члан 112 

Сарадња у области истраживања и технолошког развоја  

Стране ће подстицати сарадњу у области цивилног научног истраживања и 

технолошког развоја (ИТР) на основу узајамне користи и узимајући у обзир 

расположивост средстава, одговарајући приступ њиховим релевантним програмима, 

зависно од одговарајућих нивоа делотворне заштите права интелектуалне, индустријске 

и комерцијалне својине.  

Сарадња ће узети у обзир приоритетне области у вези са правним тековинама Заједнице 

у области истраживања и технолошког развоја.   

 

Члан 113 

Регионални и локални развој 

Стране ће настојати да јачају регионалну и локалну развојну сарадњу, са циљем 

доприношења економском развоју и смањењу регионалних неједнакости. Посебна 

пажња биће посвећена прекограничној, транснационалној и међурегионалној сарадњи.  

У оквиру сарадње узеће се у обзир приоритетне области које се тичу правних тековина 

Заједнице у оквиру регионалног развоја.  

Члан 114 

Државна управа  

Сарадња ће имати за циљ да се обезбеди развој ефикасне и одговорне државне управе у 

Србији, а нарочито пружање подршке примени владавине права, одговарајућем 

функционисању државних институција у корист целокупне популације Србије, као и 

несметаног развоја односа између ЕУ и Србије.  
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Сарадња у овој области ће превасходно бити усредсређена на изградњу институција, 

укључујући развој и примену транспарентног и непристрасног система запошљавања, 

управљања кадровима и напредовања у државној служби, континуирану обуку и 

промовисање етике у државној управи. Сарадња ће обухватити све нивое државне 

управе, укључујући и локалну управу.  
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НАСЛОВ IX 

ФИНАНСИЈСКА САРАДЊА 

Члан 115 

 

Ради постизања циљева овога споразума и у складу с члановима 5, 116. и 118. Србија 

може да прими од Заједнице финансијску помоћ у облику бесповратних средстава и 

зајмова, укључујући зајмове Европске инвестиционе банке. Помоћ Заједнице зависи од 

даљег напретка у испуњењу Копенхагенских политичких критеријума, а нарочито 

остваривања посебних приоритета из Европског партнерства. Узеће се у обзир и 

резултати годишњих прегледа о државама у процесу стабилизације и придруживања, 

нарочито у вези са напорима примаоца да спроведе демократске, економске и 

институционалне реформе и остале закључке Савета који се посебно тичу програма 

прилагођавања. Помоћ која ће бити додељена Србији биће усмерена ка уоченим 

потребама, договореним приоритетима, могућности апсорпције и отплате и мерама 

предузетим ради спровођења реформи и реструктурирања привреде. 

 

Члан 116 

 

Финансијска помоћ у облику бесповратних средстава биће покривена оперативним 

мерама које су утврђене у одговарајућој уредби Савета унутар вишегодишњег 

индикативног планског документа, који ће бити годишње разматран, а који Заједница 

утврђује након саветовања са Србијом. 

Финансијска помоћ може да покрије све области сарадње, придајући нарочиту пажњу 

области правосуђа и унутрашњих послова, усклађивању законодавства, одрживом 

развоју и смањењу сиромаштва и заштити животне средине.  

 

Члан 117 

 

На захтев Србије и у случају посебне потребе, Заједница би могла да испита, у 

координацији с међународним финансијским институцијама, могућност да се изузетно 

одобри макрофинансијска помоћ под одређеним условима, водећи рачуна о 

расположивости свих финансијских средстава. Ова помоћ биће одобрена под условом 

да се испуне услови које треба утврдити у контексту програма о којем треба да се 

договоре Србија и Међународни монетарни фонд.   

 

Члан 118 

 

Ради омогућавања оптималне употребе расположивих средстава, стране ће осигурати 

да доприноси Заједнице буду остварени у блиској координацији с доприносима из 

других извора, као на пример од држава чланица, других држава и међународних 

финансијских институција. 

У том циљу, стране ће редовно размењивати информације о свим изворима помоћи. 
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НАСЛОВ X 

 ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ, ОПШТЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 119 

Овим се оснива Савет за стабилизацију и придруживање, који ће надзирати примену и 

спровођење овог споразума. Он ће се састајати на одговарајућем нивоу у редовним 

временским размацима и када то околности захтевају. Он ће разматрати сва важна 

питања која проистичу у оквиру овог споразума и сва друга билатерална или 

међународна питања од заједничког интереса. 

 

Члан 120 

1. Савет за стабилизацију и придруживање ће се састојати од чланова Савета Европске 

уније и чланова Европске комисије, с једне, и чланова Владе Србије с друге стране. 

2. Савет за стабилизацију и придруживање ће донети свој Пословник о раду. 

3. Чланови Савета за стабилизацију и придруживање могу одредити да буду 

заступљени у складу са условима утврђеним Пословником о раду Савета. 

4. Саветом за стабилизацију и придруживање ће, наизменично, председавати 

представник Европске заједнице и представник Србије, у складу са одредбама које 

ће бити утврђене Пословником о раду Савета. 

5. У питањима која се ње тичу, Европска инвестициона банка ће учествовати у раду 

Савета за стабилизацију и придруживање у својству посматрача. 

 

Члан 121 

Ради постизања циљева овог споразума, Савет за стабилизацију и придруживање има 

овлашћење да, у случајевима предвиђеним овим споразумом, доноси одлуке у оквиру 

делокруга овог споразума. Донесене одлуке ће обавезивати уговорне стране, које ће 

морати да предузму мере неопходне за њихово спровођење. Савет за стабилизацију и 

придруживање такође може давати одговарајуће препоруке. Савет ће сачињавати своје 

одлуке и препоруке на основу договора постигнутог међу странама. 

 

Члан 122 

1. Савету за стабилизацију и придруживање ће у обављању његових дужности 

помагати Одбор за стабилизацију и придруживање, састављен од представника 

Савета Европске уније и представника Европске комисије, с једне стране, и 

представника Владе Србије, с друге стране.  

2. Пословником о раду, Савет за стабилизацију и придруживање ће утврдити 

дужности Одбора за стабилизацију и придруживање, које ће обухватити припрему 

састанака Савета за стабилизацију и придруживање, и утврдити начин на који ће 

Одбор деловати. 
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3. Савет за стабилизацију и придруживање може пренети било које своје овлашћење 

на Одбор за стабилизацију и придруживање. У том случају, Одбор за стабилизацију 

и придруживање ће доносити своје одлуке у складу са условима предвиђеним 

чланом 121. 

 

Члан 123 

Одбор за стабилизацију и придруживање може основати пододборе. Пре истека прве 

године од дана ступања на снагу овог споразума, Одбор за стабилизацију и 

придруживање оформиће неопходне пододборе за одговарајућу примену Споразума.  

Биће основан пододбор који ће се бавити питањем миграција.  

 

Члан 124 

Савет за стабилизацију и придруживање може донети одлуку о оснивању других 

посебних пододбора или тела која могу пружити помоћ у обављању његових дужности. 

Пословником о раду, Савет за стабилизацију и придруживање ће одредити састав и 

дужности таквих пододбора или тела и начин њиховог рада.   

 

Члан 125 

Овим се оснива Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање. Он ће бити 

форум у којем ће се посланици Народне скупштине Републике Србије и Европског 

парламента састајати и размењивати мишљења. Састајаће се у временским размацима 

које утврди сам Одбор. 

 

Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање ће се састојати од посланика 

Европског парламента, с једне стране, и посланика Народне скупштине Републике 

Србије с друге стране.  

 

Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање ће донети свој Пословник о 

раду. 

 

Парламентарним одбором за стабилизацију и придруживање наизменично председавају 

члан Европског парламента и народни посланик Народне скупштине Републике Србије, 

у складу са одредбама утврђеним Пословником о раду. 

 

Члан 126 

Свака страна обавезује се, унутар делокруга овог споразума, да обезбеди да физичка и 

правна лица друге стране имају приступ, без дискриминације у односу на властите 

држављане, надлежним судовима и управним органима страна ради заштите својих 

личних и имовинских права. 

 

Члан 127 

Ниједна одредба овог споразума не спречава страну да предузме мере: 

а) које сматра нужним како би спречила откривање информација супротно својим 

суштинским безбедносним интересима; 
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б) које се односе на производњу или трговину оружјем, муницијом или ратним 

материјалом, или на истраживање, развој или производњу преко потребну у 

одбрамбене сврхе, под условом да такве мере не нарушавају услове 

конкуренције у односу на производе који нису изричито намењени у војне 

сврхе; 

в) које сматра битним за властиту безбедност у случају озбиљних унутрашњих 

поремећаја који утичу на очување закона и реда, у време рата или озбиљне 

међународне напетости која представља ратну претњу, или ради испуњавања 

обавеза које је прихватила да би се очували мир и међународна безбедност. 

 

Члан 128 

1. У областима обухваћеним овим споразумом и без утицаја на посебне одредбе које 

су у њему садржане: 

 

а) решења која Србија примени у односу на Заједницу не смеју довести ни до 

какве дискриминације између држава чланица, њихових држављана или 

привредних друштава; 

 

б) решења које Заједница примени у односу на Србију не смеју довести ни до 

какве дискриминације између држављана Србије, као и српских привредних 

друштава. 

2. Одредбе става 1. не доводе у питање право страна да примене релевантне одредбе 

свога пореског законодавства на пореске обвезнике који нису у идентичној 

ситуацији у погледу свога пребивалишта. 

 Члан 129  

1. Стране ће предузети све опште или посебне мере које су потребне за испуњавање 

својих обавеза према овом споразуму. Оне ће се побринути да се постигну циљеви 

утврђени овим споразумом. 

2. Стране су сагласне да ће се одмах саветовати преко одговарајућих канала на захтев 

било које од страна ради расправљања било којег питања које се тиче тумачења или 

примене овог споразума и других релевантних аспеката односа између страна. 

3. Свака страна упутиће Савету за стабилизацију и придруживање сваки спор који се 

тиче примене или тумачења овог споразума. У том случају, примењиваће се члан 

130 и уколико је то случај Протокол 7.   

Савет за стабилизацију и придруживање може да реши све спорове доношењем 

одлуке која има обавезујуће дејство.  

4. Ако једна од страна сматра да је друга страна пропустила да испуни неку обавезу из 

овог споразума, она може предузети одговарајуће мере. Пре тога ће, осим у посебно 

хитним случајевима, доставити Савету за стабилизацију и придруживање све 

неопходне информације које су потребне за темељно испитивање ситуације ради 

проналажења решења које је прихватљиво странама. 
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При одабиру мера предност се мора дати оним мерама које најмање нарушавају 

примену овог споразума. О тим мерама се одмах мора обавестити Савет за 

стабилизацију и придруживање и оне ће бити предмет консултација унутар Савета 

за стабилизацију и придруживање или било ког другог тела основаног на основу 

чланова 123. или 124, ако то друга страна затражи. 

5. Одредбе ставова 2, 3. и 4. ни на који начин не утичу и не доводе у питање чланове 

32, 40, 41, 42, 46. и Протокола 3 (Дефиниција концепта о пореклу производа и 

метода административне сарадње). 

 

Члан 130 

1. Када настане спор између страна о тумачењу или примени овог споразума, било 

која страна ће поднети другој страни и Савету за стабилизацију и придруживање 

званични захтев да се предмет спора реши.  

Када једна страна сматра да мера коју је предузела друга страна или пропуст друге 

стране да предузме неку радњу представљају повреду обавеза сходно овом 

споразуму, званични захтев ће садржати разлоге за овакво мишљење и назначити, 

уколико је то случај, да страна може да предузме мере предвиђене ставом 4, члана 

129.  

2. Стране ће настојати да реше спор започињањем консултација, у доброј вери, у 

оквиру Савета за стабилизацију и придруживање и осталим телима предвиђеним 

ставом 3, у циљу налажења узајамно прихватљивог решења у што краћем року.  

3. Стране ће доставити Савету за стабилизацију и придруживање све битне 

информације потребне  за детаљно разматрање случаја.  

Све док спор не буде решен, о њему ће се расправљати на сваком састанку Савета за 

стабилизацију и придруживање, осим уколико је покренут арбитражни поступак 

предвиђен Протоколом 7. Спор ће се сматрати решеним када Савет за стабилизацију 

и придруживање донесе обавезујућу одлуку којом решава предмет спора као што је 

предвиђено ставом 3, члана 129, или када изјави да спор више не постоји.  

Консултације о спору могу да се одржавају на било ком састанку Одбора за 

стабилизацију и придруживање или било ког релевантног одбора или тела 

основаног сходно члановима 123 или 124, као што је договорено између страна или 

на захтев једне од страна. Консултације могу да се одвијају и писменим путем.  

Све информације откривене током консултација остаће поверљиве.  

4. За питања у делокругу примене Протокола 7, свака страна може доставити предмет 

спора на решавање путем арбитраже у складу са тим Протоколом, када стране нису 

успеле да реше спор у року од два месеца од покретања поступка за решавање спора 

у складу са ставом 1.  

 

Члан 131 

Све док се не постигну једнака права појединаца и економских субјеката на основу овог 

споразума, овај споразум неће утицати на права која су им осигурана постојећим 
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споразумима који обавезују једну или више држава чланица, с једне стране и Србију, с 

друге стране. 

 

Члан 132 

Анекси од I до VII и Протоколи 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. чине саставни део овог споразума.   

Оквирни споразум између Европске заједнице и Србије и Црне Горе о општим 

начелима за учешће Србије и Црне Горе у програмима Заједнице, потписан 21. 

новембра 2004. године и пратећи Анекс тог споразума, чине саставни део овог 

споразума. Ревизија утврђена у члану 8. Оквирног споразума биће обављена у оквиру 

Савета за стабилизацију и придруживање који ће имати овлашћење да измени Оквирни 

споразум, ако је то потребно. 

 

Члан 133 

Овај се споразум склапа на неограничено време. 

 

Свака страна може отказати овај споразум на тај начин што ће обавестити другу страну. 

Овај споразум престаје да важи шест месеци од дана пријема таквог обавештења.  

 

Свака страна може да суспендује овај споразум, са тренутним дејством суспензије, у 

случају ако друга страна не поштује неки од суштинских елемената овог споразума.  

 

Члан 134 

За потребе овог споразума, појам „стране” значи Заједница, или њене државе чланице, 

или Заједница и њене државе чланице, у складу са њиховим одговарајућим 

надлежностима, с једне стране, и Република Србија, с друге стране. 

 

Члан 135 

Овај споразум се примењује, с једне стране, на територије на које се примењују уговори 

којима се оснивају Европска заједница и Европска заједница за атомску енергију и у 

складу са условима утврђеним тим уговорима и на територију Србије, с друге стране.  

Овај споразум се не примењује на Косову које је тренутно под међународном управом 

у складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 од 10. јуна 1999. 

године. Ово не доводи у питање садашњи статус Косова нити одређивање његовог 

коначног положаја према истој Резолуцији.  

 

Члан 136 

Генерални секретар Савета Европске уније је депозитар овог споразума.  

 

Члан 137 

 

Споразум је састављен у два примерка на бугарском, шпанском, чешком, данском, 

немачком, естонском, грчком, енглеском, француском, италијанском, летонском, 

литванском, мађарском, малтешком, холандском, пољском, португалском, румунском, 
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словачком, словеначком, финском, шведском и српском језику, при чему је сваки од 

тих текстова једнако веродостојан. 

 

Члан 138 

 

Стране ће одобрити овај споразум у складу са својим прописаним процедурама. 

Овај споразум ступа на снагу првог дана другог месеца који следи након дана када су 

стране једна другу обавестиле о окончању поступака који су наведени у првом ставу.  

 

Члан 139   

Прелазни споразум 

У случају да пре окончања поступака који су потребни за ступање на снагу овог 

споразума одредбе неких делова овог споразума, посебно оне које се односе на 

слободан проток робе и на релевантне одредбе о транспорту, ступе на снагу на основу 

Прелазног споразума између Заједнице и Србије, стране су сагласне да у таквим 

околностима, за потребе одредаба Наслова IV, чланова 73, 74. и 75. овог споразума, 

Протокола 1, 2, 3, 5, 6. и 7. и одговарајућих одредаба Протокола 4, израз „дан ступања 

на снагу овог споразума” значи дан ступања на снагу релевантног Прелазног споразума  

у односу на обавезе садржане у напред наведеним одредбама. 

 

 

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме. 

 

 

За Републику Србију:  Божидар Ђелић 

 

За Краљевину Белгију:  Оливие Кастел 

 

За Републику Бугарску:  Иваило Калфин  

 

За Чешку Републику:  Карел Шварценберг  

 

За Краљевину Данску:  Пер Стиг Милер 

 

За Савезну Републику Немачку:  Гинтер Глосер 

 

За Републику Естонију:  Урмас Пает 

 

За Ирску:    Џон Мек Гинис 

 

За Републику Грчку:              Јоанис Валинакис 

 

За Краљевину Шпанију:  Дијего Лопез Гаридо 

 

За Републику Француску:  Жан Пјер Жује 

 

За Републику Италију:  Роко Канђелози 

 



- 67 - 

 67 

За Републику Кипар:             Маркос Кипријану 

 

За Републику Летонију:  Марис Рикстинш 

 

За Републику Литванију:  Петрас Ваитекунас 

 

За Велико Војводство Луксембург: Жан Аселборн  

 

За Републику Мађарску:   Кинга Генц 

 

За Републику Малту:  Тонио Борг 

 

За Краљевину Холандију:  Максим Ферхахен 

 

 

За Републику Аустрију:  Урсула Пласник 

 

За Републику Пољску:  Радослав Сикорски 

 

За Републику Португалију:  Мануел Лобо Антунес 

 

За Румунију:    Лазар Команеску 

 

За Републику Словенију:  Димитриј Рупел 

 

За Словачку Републику:  Марош Шефчович 

 

За Републику Финску:  Александер Стуб 

 

За Краљевину Шведску:  Карл Билт 

 

За Уједињено Краљевство  

Велике Британије и Северне Ирске: Џим Марфи 

 

 

 

. 
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АНЕКС I (а)  

 

Српске царинске концесије за индустријске производе из Заједнице  

(наведено у Члану 21) 

 

 

 

Царинске стопе ће се снижавати следећим редоследом: 

 

а) даном ступања на снагу Споразума, царинске стопе ће се снизити на 70% основне 

царине, 

 

б) 1. јануара прве године након ступања на снагу Споразума, царинске стопе ће се 

снизити на 40% основне царине, 

 

в) 1. јануара друге године након ступања на снагу Споразума, укинуће се преостале 

царинске стопе.  

. 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

2501 00 Со (укључујући со за јело и денатурисану со) и чист натријум-

хлорид, укључујући у воденом раствору или са додатком 

антиагломерационих средстава или средстава за бољу 

флуидност; морска вода 

 - Обична со (укључујући со за јело и денатурисану со) и 

хемијски чист натријум-хлорид, укључујући у воденом раствору 

или са додатком антиагломерационих средстава или средстава за 
бољу флуидност: 

 - - остало: 

 - - - остало: 

2501 00 91 - - - - со намењена за људску исхрану: 

ex 2501 00 91 - - - - - јодирана 

ex 2501 00 91 - - - - - нејодирана, за дораду 

2501 00 99 - - - - остало 

2515 Мермер, травертин, екосин и остали кречњачки камен за 

споменике или грађевинарство, привидне специфичне масе 2,5 

или веће, и алабастер укључујући и грубо тесане или сечене 

тестером или на други начин, у блокове или плоче квадратног 

или правоугаоног облика 

2517 Облуци, шљунак, ломљени или дробљени камен, који се обично 

употребљавају као агрегати за бетон, за насипање друмова или 

железничких пруга или за друга насипања, крупни белуци, 

укључујући и термички обрађиване; макадам од згуре, шљаке и 

сличних индустријских отпадака, укључујући и мешане са 

материјалима из првог дела овог тарифног броја; термакадам; 

грануле, одломци и прах од камена из тар. бр. 2515 или 2516, 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

укључујући термички обрађене 

2521 00 00 Кречњачки камен који се употребљава као топитељ; кречњачки 

камен, који се употребљава за производњу креча и цемента 

2522 Креч негашен, гашени креч и хидраулични креч, осим калцијум 

оксида и хидроксида из тар. броја 2825: 

2522 20 00 - Креч гашен 

2522 30 00 - Хидраулични креч 

2523 Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, 

суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи 

укључујући обојене и у облику клинкера: 

2529 Фелдспат; леуцит; нефелин и нефелин сијенит и флуорит: 

2529 10 00 - Фелдспат 

2702 Мрки угаљ (лигнит), агломерисан или неагломерисан, осим 

гагата 

2703 00 00 Тресет (укључујући тресетну сламу), неагломерисан или 

англомерисан 

2711 Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници: 

 - Течни: 

2711 12 - - Пропан: 

 - - - пропан чистоће не мање од 99%: 

2711 12 11 - - - - за погонско гориво или за грејање 

 - - - остало: 

 - - - - за остале сврхе: 

2711 12 94 - - - - - чистоће преко 90%, али мање од 99% 

2711 12 97 - - - - - остало 

2711 14 00 - - етилен, пропилен, бутилен и бутадиен 

2801 Флуор, хлор, бром и јод: 

2801 10 00 - Хлор 

2802 00 00 Сумпор, сублимисан или таложен; колоидни сумпор 

2804 Водоник, ретки гасови и остали неметали: 

 - Ретки гасови: 

2804 21 00 - - аргон 

2804 29 - - остали 

2804 30 00 - Азот 

2804 40 00 - Кисеоник 

2806 Хлороводоник (хлороводонична киселина); хлоросулфонска 

киселина: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

2806 10 00 - Хлороводоник (хлороводонична киселина) 

2807 00 Сумпорна киселина; олеум 

2808 00 00 Азотна киселина; сулфоазотне киселине 

2809 Дифосфор пентоксид; фосфорна киселина; полифосфорне 

киселине, хемијски одређене или неодређене: 

2809 10 00 - Дифосфор пентоксид 

2811 Остале неорганске киселине и остала неорганска кисеонична 

једињења неметала: 

 - Остале неорганске киселине: 

2811 19 - - Остале: 

2811 19 10 - - - бромоводоник (бромоводонична киселина) 

 - Остала неорганска кисеонична једињења неметала: 

2811 21 00 - - Угљен диоксид 

2811 29 - - Остала: 

2812 Халогениди и оксихалогениди неметала: 

2812 90 00 - Остало 

2814 Амонијак, безводни или у воденом раствору: 

2816 Магнезијум хидроксид и пероксид; оксиди, хидроксиди и 

пероксиди стронцијума или баријума: 

2816 10 00 - Хидроксид и пероксид магнезијума 

2817 00 00 Цинк оксид; цинк пероксид 

2818 Вештачки корунд, хемијски одређен или неодређен; алуминијум 

оксид; алуминијум хидроксид: 

2818 30 00 - Алуминијум хидроксид 

2820 Оксиди мангана: 

2825 Хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли; остале 

неорганске базе; остали оксиди, хидроксиди и пероксиди 

метала: 

2825 50 00 - Оксиди и хидроксиди бакра 

2825 80 00 - Оксиди антимона 

2826 Флуориди, флуоросиликати, флуороалуминати и остале 

комплексне соли флуора: 

2826 90 - Остали: 

2826 90 80 - - остало 

ex 2826 90 80 - - - Флуоросиликати натријума и калијума 

2827 Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и 

оксибромиди; јодиди и оксијодиди: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

2827 10 00 - Амонијум хлорид 

2827 20 00 - Калцијум хлорид 

 - Остали хлориди: 

2827 35 00 - - никла 

2827 39 - - остали: 

2827 39 10 - - - калаја 

2827 39 20 - - - гвожђа 

2827 39 30 - - - кобалта 

2827 39 85 - - - остали: 

ex 2827 39 85 - - - - цинка 

 - Оксихлориди и хидроксихлориди: 

2827 41 00 - - бакра 

2827 49 - - остали 

2827 60 00 - Јодиди и оксијодиди 

2828 Хипохлорити; комерцијални калцијум хипохлорит; хлорити; 

хипобромити: 

2828 90 00 - Остало 

2829 Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и 

перјодати: 

 - Хлорати: 

2829 19 00 - - остали 

2829 90 - Остало: 

2829 90 10 - - перхлорати 

2829 90 80 - - остало 

2830 Сулфиди; полисулфиди, хемијски одређени или неодређени: 

2830 90 - Остало: 

2830 90 11 - - сулфиди калцијума, антимона или гвожђа 

2830 90 85 - - остало 

ex 2830 90 85 - - - Осим цинк – сулфида и кадмијум - сулфида 

2831 Дитионити и сулфоксилати: 

2831 90 00 - Остало 

2832 Сулфити; тиосулфати: 

2832 10 00 - Натријум сулфити 

2832 20 00 - Остали сулфити 
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2833 Сулфати; стипсе; пероксосулфати (персулфати): 

 - Натријум сулфати: 

2833 19 00 - - остали 

 - Остали сулфати: 

2833 21 00 - - магнезијума 

2833 25 00 - - бакра 

2833 29 - - остали: 

2833 29 20 - - - кадмијума; хрома; цинка 

2833 29 60 - - - олова 

2833 29 90 - - - остало 

2833 30 00 - Стипсе 

2833 40 00 - Пероксосулфати (персулфати) 

2834 Нитрити; нитрати: 

2834 10 00 - Нитрити 

 - Нитрити: 

2834 29 - - остали: 

2835 Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; 

полифосфати, хемијски одређени или неодређени: 

 - Фосфати: 

2835 22 00 - - моно- или динатријума 

2835 24 00 - - калијума 

2835 25 - - калцијум хидрогенортофосфат (дикалцијум фосфат): 

2835 26 - - остали фосфати калцијума 

2835 29 - - остали 

 - Полифосфати: 

2835 31 00 - - натријум трифосфат (натријум триполифосфат) 

2835 39 00 - - остали 

2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); комерцијални 

Амонијум карбонат који садржи амонијум карбамат: 

2836 40 00 - Калијум карбонати 

2836 50 00 - Калцијум карбонат 

 - Остало: 

2836 99 - - остало: 

 - - - карбонати: 

2836 99 17 - - - - остало: 
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ex 2836 99 17 - - - - - комерцијални амонијум карбонат и остали амонијум 

карбонати 

ex 2836 99 17 - - - - - олово карбонати 

2839 Силикати; комерцијални силикати алкалних метала: 

 - Натријума: 

2839 11 00 - - натријум метасиликати 

2839 19 00 - - остали 

2841 Окси или перокси соли киселина метала: 

 - Манганити, манганати и перманганати: 

2841 61 00 - - калијум перманганат 

2841 69 00 - - остало 

2842 Остале соли неорганских киселина или пероксокиселина 

(укључујући алуминосиликате, хемијски одређене или 

неодређене), осим азида: 

2842 10 00 - Двоструки или комплексни силикати, укључујући 

алуминосиликате, хемијски одређене или неодређене 

2842 90 - Остали: 

2842 90 10 - - соли, двојне или комплексне соли селенових и телурових 

киселина 

2843 Племенити метали у колоидном стању; неорганска и органска 

једињења племенитих метала, хемијски одређена или 

неодређена; амалгами племенитих метала 

2849 Карбиди, хемијски одређени или неодређени: 

2849 90 - Остали: 

2849 90 30 - - волфрама 

2853 00 Остала неорганска једињења (укључујући дестилисану или 

електро-проводљиву воду и воду сличне чистоће); течни ваздух 

(са издвојеним или неиздвојеним ретким-инертним гасовима); 

компримовани ваздух; амалгами, осим амалгама племенитих 

метала: 

2853 00 10 - Дестилисана и електропроводљива вода и вода сличне чистоће 

2853 00 30 -Течни ваздух (са издвојеним или неиздвојеним ретким-

инертним гасовима); компримовани ваздух 

2903 Халогени деривати угљоводоника: 

 - Хлоровани деривати засићених ацикличних угљоводоника: 

2903 13 00 - - хлороформ (трихлорометан) 

2909 Етри, етар-алкохоли, етар-феноли, етар-алкохол-феноли, 

пероксиди алкохола, пероксиди етара, пероксиди кетона 

(хемијски одређени или неодређени) и њихови халогени, сулфо-, 

нитро- или нитрозо-деривати: 
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2909 50 - Етар-феноли, етар-алкохол-феноли и њихови халогени, сулфо-, 

нитро- или нитрозо-деривати: 

2909 50 90 - - остало 

2910 Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епоксиетри, са 

трочланим прстеном, њихови халогени, сулфо-, нитро- или 

нитрозо-деривати: 

2910 40 00 - диeлдрин (ISO,INN) 

2910 90 00 - Остало 

2912 Алдехиди, са или без других кисеоничних функција; циклични 

полимери алдехида; параформалдехид: 

 - Ациклични алдехиди без других кисеоничних функција: 

2912 11 00 - - метанал (формалдехид) 

2915 Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови 

анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови 

халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати: 

 - Сирћетна киселина и њене соли; анхидрид сирћетне киселине: 

2915 29 00 - - остало 

2917 Поликарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди, 

пероксиди и перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитро- или 

нитрозо-деривати: 

2917 20 00 - Цикланске, цикленске и циклотерпенске поликарбонске 

киселине, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и 

перкиселине и њихови деривати 

2918 Карбонске киселине са додатном кисеоничном функцијом и 

њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; 

њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати: 

 - Карбонске киселине са алкохолном функцијом, али без друге 

кисеоничне функције, њихови анхидриди, халогениди, 

пероксиди,перкиселине и њихови деривати: 

2918 14 00 - - лимунска киселина 

2930 Органско-сумпорна једињења: 

2930 30 00 - Тиурам моно-, ди- или тетра-сулфиди 

3004 Лекови (изузев производа из тар. броја 3002, 3005 или 3006), 

који се састоје од помешаних или непомешаних производа за 

терапеутску или профилактичку употребу, припремљени у 

одмерене дозе (укључујући и оне за примењивање преко коже) 

или у облике или паковања за продају на мало: 

3004 90 - Остало: 

 - - припремљени у облике или паковања за продају на мало: 

3004 90 19 - - - остало 

3102 Азотна ђубрива, минерална или хемијска: 
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3102 10 - Уреа, у воденом раствору или не: 

 - Амонијум сулфат; двогубе соли и мешавине амонијум сулфата 

и амонијум нитрата: 

3102 29 00 - - остало 

3102 30 - Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: 

3102 40 - Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или 

другим неорганским неђубривим материјама 

3102 90 00 - Остала, укључујући мешавине које нису   наведене у 

претходним тар. подбројевима 

ex 3102 90 00 - - Осим калцијум цијанамид 

3105 Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три 

ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; остала ђубрива; или 

производи из ове Главе у облику таблета или сличним облицима 

у паковањима бруто масе не преко 10 kg: 

3105 20 - Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива 

елемента азот, фосфор и калијум 

3202 Синтетичке органске материје за штављење; неорганске 

материје за штављење; препарати за штављење, без обзира на то 

да ли садрже природне материје за штављење; ензимски 

препарати за предштаву: 

3202 90 00 - Остало 

3205 00 00 Лак боје; препарати наведени у Напомени 3. уз ову Главу на 

бази лак боја 

3206 Остале материје за бојење; препарати наведени у Напомени 3. уз 

ову Главу, осим оних из тар. бројева 3203, 3204 или 3205; 

неоргански производи који се употребљавају као луминофори, 

хемијски одређени или неодређени: 

 - Пигменти и препарати на бази титан диоксида: 

3206 19 00 - - остали 

3206 20 00 - Пигменти и препарати на бази једињења хрома 

 - Остале материје за бојење и остали препарати: 

3206 49 - - остало: 

3206 49 30 - - - пигменти и препарати на бази једињења кадмијума 

3208 Боје и премази (укључујући емајле и лакове) на бази 

синтетичких полимера или хемијски модификованих природних 

полимера, диспергованих или растворених у неводеном 

медијуму; раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову Главу: 

3208 90 - Остало: 

 - - раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову Главу: 

3208 90 13 - - - кополимер од p-крезола и дивинилбензена у облику 

раствора у N,N-диметилацетамиду, који садржи, по маси, 48% 

или више полимера 
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3210 00 Остале боје и премази (укључујући емајле, лакове и водене 

пигменте); пигменти припремљени у води који се користе за 

дораду коже: 

3212 Пигменти (укључујући метални прах и љуспице) дисперговани у 

неводеном медијуму, у облику течности или пасте, који се 

употребљавају у производњи боја (укључујући емајле); фолије 

за штампање; боје и остале материје за бојење, припремљени у 

облицима или паковањима за продају на мало: 

3212 90 - Остало: 

 -- пигменти(укључујући метални прах и љуспице) 

диспергованиу неводеном медијуму, у облику течности или 

пасте, који се употребљавају за производњу боја (укључујући 

емајле): 

3212 90 31 - - - на бази алуминијума у праху 

3212 90 38 - - - остало 

3212 90 90 - - боје и остале материје за бојење, припремљене у облицима 

или паковањима за продају на мало 

3214 Стаклорезачки кит, калемарски кит, смолни цементи, масе за 

заптивање и остали китови; пунила за молерско - фарбарске 

радове; неватростални препарати за површинску обраду фасада, 

унутрашњих зидова, подова, таваница или слично: 

3506 Припремљени лепкови и остала припремљена средства за 

лепљење, на другом месту непоменута нити обухваћена; 

производи подесни за употребу као лепкови или средства за 

лепљење, припремљени за продају на мало као лепкови или 

средства за лепљење, у паковањима нето масе не преко 1 kg: 

 - Остало: 

3506 91 00 - - средства за лепљење на бази полимера из тар. бројева 3901 до 

3913 или на бази каучука 

3601 00 00 Барут 

3602 00 00 Припремљени експлозиви, осим барута 

3603 00 Спорогорећи штапини; детонирајући штапини; ударне или 

детонирајуће каписле; упаљачи; електрични детонатори 

3605 00 00 Шибице, осим пиротехничких производа из тар. броја 3604 

3606 Фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима; 

производи од запаљивих материјала наведених у Напомени 2. уз 

ову Главу: 

3606 90 - Остало: 

3606 90 10 - - фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима 

3802 Активни угаљ; активни природни минерални производи; 

животињско црнило, укључујући употребљено животињско 

црнило: 

3802 10 00 - Активни угаљ 
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3806 Колофонијум и смолне киселине и њихови деривати; пинолин и 

колофонијумска уља; течне смоле: 

3806 20 00 - Соли колофонијума и смолних киселина или деривата 

колофонијума или смолних киселина, осим соли адиционих 

једињења колофонијума 

3807 00 Катран од дрвета; уља од катрана од дрвета; креозот од дрвета; 

нафта од дрвета; биљна смола; пиварска смола и слични 

препарати на бази колофонијума, смолних киселина или биљних 

смола 

3810 Препарати за нагризање металних површина; топитељи и други 

помоћни препарати за меко или тврдо лемљење или заваривање; 

прашкови и пасте за меко и тврдо лемљење или заваривање, који 

се састоје од метала и других материјала; препарати који се 

употребљавају као језгра или облоге за електроде или шипке за 

заваривање: 

3810 90 - Остало: 

3810 90 90 - - остало 

3817 00 Мешани алкилбензоли и мешани алкилнафталини, осим оних из 

тар. броја 2707 или 2902: 

3817 00 50 - Линеарни алкилбензол 

3819 00 00 Течности за хидрауличне кочнице и остале припремљене 

течности за хидрауличну трансмисију, које не садрже или 

садрже мање од 70% по маси уља од нафте или уља добијена од 

битуменозних минерала 

3820 00 00 Препарати против смрзавања и припремљене течности за 

одлеђивање  

3824 Припремљена везивна средства за ливачке калупе или ливачка 

језгра; хемијски производи и препарати хемијске или сродних 

индустрија (укључујући и оне који се састоје од мешавина 

природних производа), на другом месту непоменути нити 

обухваћени: 

3824 30 00 - Неагломерисани карбиди метала, међусобно помешани или 

помешани са металним везивима 

3824 40 00 - Припремљени адитиви за цементе, малтере или бетоне 

3824 50 - Неватростални малтери и бетони 

3824 90 - Остало: 

3824 90 40 - - сложени неоргански растварачи и разређивачи за премазе и 

сличне производе 

 - - остало: 

 - - - производи и препарати за фармацеутску или хируршку 

употребу: 

3824 90 61 - - - - међупроизводи у процесу производње антибиотика, 

добијени ферментацијом „Streptomyces tenebrarius”, осушен или 

неосушен, за употребу у производњи лекова за хуману 

медицину из тар. броја 3004 
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3824 90 64 - - - - остало 

3901 Полимери етилена у примарним облицима: 

3901 10 - Полиетилен, специфичне густине мање од 0,94: 

3901 10 90 - - остало 

3916 Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, 

шипке,штапови и профилни облици од пластичних маса, 

површински обрађени или необрађени али друкчије 

необрађивани: 

3916 20 - Од полимера винил хлорида: 

3916 20 10 - - од поли (винил хлорида) 

3916 90 - Од осталих пластичних маса: 

3916 90 90 - - остало 

3917 Цеви, црева и прибор за њих (нпр.: спојнице, колена, 

прирубнице) од пластичних маса: 

3917 10 - Вештачка црева (омоти за кобасичарске производе) од 

очврснутих беланчевина или целулозних материјала: 

3917 10 10 - - од очврснутих беланчевина 

 - Остале цеви и црева: 

3917 31 00 - - флексибилне цеви и црева, које могу поднети притисак од 

најмање 27,6 MPa 

ex 3917 31 00 - - - Са постављеним прибором или не, осим оних који се 

користе за цивилне ваздухоплове  

3917 32 - - остале, које нису ојачане нити комбиноване са  другим 

материјалима, без прибора: 

 - - - остало: 

3917 32 91 - - - - вештачка црева за кобасице 

3917 40 00 - Прибор 

ex 3917 40 00 - -  Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

3919 Самолепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали 

слични облици од пластичних маса, укључујући и оне у 

ролнама: 

3920 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних 

маса, које нису ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани, 

без подлоге или који нису комбиновани са другим 

материјалима: 

3920 10 - Од полимера етилена: 

 - - дебљине не преко 0,125 mm: 

 - - - од полимера етилена специфичне густине: 

 - - - - мање од 0,94: 
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3920 10 23 - - - - - полиетиленски филм, дебљине 20 микрометара или 

веће,али не преко 40 микрометара, за производњу фото-

отпорних филмова, који се користе за израду полупроводничких 

или штампаних кола 

 - - - - - остало: 

 - - - - - - нештампани: 

3920 10 24 - - - - - - - растегљив (стреч) филм 

3920 10 26 - - - - - - - остало 

3920 10 27 - - - - - - штампани 

3920 10 28 - - - - 0,94 или веће 

3920 10 40 - - - остало 

 - - дебљине преко 0,125 mm: 

3920 10 89 - - - остало 

3920 20 - Од полимера пропилена: 

3920 30 00 - Од полимера стирола 

 - Од полимера винил хлорида: 

3920 43 - - који садрже, по маси, 6% и више пластификатора 

3920 49 - - остали 

 - Од акрилних полимера: 

3920 51 00 - - од поли (метил метакрилата) 

3920 59 - - остало 

 - Од поликарбоната, алкидних смола, полиалил естара или 

других полиестара: 

3920 61 00 - - од поликарбоната 

3920 62 - - од поли(етилен терефталата) 

3920 63 00 - - од незасићених полиестара 

3920 69 00 - - од осталих полиестара 

 - Од целулозе или њених хемијских деривата: 

3920 71 - - од регенерисане целулозе: 

3920 71 10 - - - листови, филмови или траке, савијене или несавијене, 

дебљине мање од 0,75 mm: 

ex 3920 71 10 - - - - Осим за дијализаторе 

3920 71 90 - - - остало 

3920 73 - - од целулозног ацетата: 

3920 73 50 - - - листови, филмови или траке, савијени или не, дебљине мање 

од 0,75 mm 
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3920 73 90 - - - остало 

3920 79 - - од осталих деривата целулозе 

3920 79 90 - - - Остало 

 - Од осталих пластичних маса: 

3920 92 00 - - од полиамида 

3920 93 00 - - од амино-смола 

3920 94 00 - - од фенолних смола 

3920 99 - - од осталих пластичних маса: 

 - - - од производа полимеризације добијених кондензацијом или 

премештањем група, хемијски модификованих или  

немодификованих: 

3920 99 21 - - - - листови и траке од полиимида, непревучени, или 

превучени или само покривени пластичном масом 

3920 99 28 - - - - остало 

 - - - од производа адиционе полимеризације: 

3920 99 55 - - - - биаксијално усмерен филм од поли(винил-алкохола), који 

садржи по маси 97% или више поли(винил-алкохола), 

непревучени, дебљине не преко 1 mm 

3920 99 59 - - - - остало 

3920 99 90 - - - остало 

3921 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних 

маса: 

3921 90 - Остало 

4002 Синтетички каучук и фактис добијени из уља, у примарним 

облицима, или у облику плоча, листова или трака; мешавине 

било ког производа из тар. броја 4001 са било којим производом 

из овог тар. броја, у примарним облицима или у облику плоча, 

листова или трака: 

 - Стирен-бутадиен каучук (SBR); карбоксиловани стирен-

бутадиен каучук (XSBR): 

4002 19 - - остало 

4005 Мешавине каучука, невулканизоване, у примарним облицима 

или у облику плоча, листова или трака: 

 - Остало: 

4005 99 00 - - остало 

4007 00 00 Нити и коноп (корд) од вулканизованог каучука (гуме) 

4008 Плоче, листови, траке, шипке и профили од гуме, осим од тврде 

гуме: 

 - Од целуларне (ћелијасте, пенасте) гуме: 

4008 11 00 - - плоче, листови и траке 
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4008 19 00 - - остало 

 - Од нецелуларне гуме: 

4008 29 00 - - остало 

ex 4008 29 00 - - - Осим профила, сечених по мери за цивилне ваздухоплове 

4010 Траке или ремење од гуме за транспортне или трансмисионе 

сврхе: 

 - Траке и ремење за транспортне сврхе: 

4010 11 00 - - ојачани само металом 

4011 Нове спољне пнеуматске гуме: 

4011 20 - За аутобусе или камионе: 

4011 20 10 - - са индексом оптерећења не преко 121: 

ex 4011 20 10 - - - димензија наплатка не преко 61 cm 

 - Остале, са стреластом или сличном шаром: 

4011 61 00 - - врста које се користе за пољопривредна или шумска возила и 

машине 

4011 62 00 - - врста које се користе на грађевинским или индустријским 

манипулативним возилима и машинама, димензије наплатка не 

преко 61 cm 

4011 63 00 - - врста које се користе на грађевинским или индустријским 

манипулативним возилима и машинама, димензије наплатка 

преко 61 cm 

 - Остале: 

4011 92 00 - - врста које се користе за пољопривредна или шумска возила и 

машине 

4011 93 00 - - врста које се користе на грађевинским или индустријским 

манипулативним возилима и машинама, димензије наплатка не 

преко 61 cm 

4011 94 00 - - врста које се користе на грађевинским или индустријским 

манипулативним возилима и машинама, димензије наплатка 

преко 61 cm 

4205 00 Остали производи од коже или од вештачке коже: 

 - врста које се употребљавају у машинама или механичким 

уређајима или за остале техничке употребе : 

4205 00 11 - - транспортни или трансмисиони каишеви или погонско 

ремење 

4205 00 19 - - oстало 

4206 00 00 Производи израђени од црева (осим свиленог кетгута) цревних 

поткожица, бешике или од тетива: 

ex 4206 00 00 - Осим кетгута 

4411 Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала 

агломерисане или неагломерисане смолама или другим 
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органским везивним средствима: 

 - Остале: 

4411 94 - - густине не преко 0,5 g/cm
3
 

4411 94 10 - - - механички необрађене или површински непревучене: 

ex 4411 94 10 - - - - густине не преко 0,35 g/cm
3 

4411 94 90 - - - остале 

ex 4411 94 90 - - - - густине не преко 0,35 g/cm
3 

4412 Шпер плоче, фурниране плоче и слични слојевити производи од 

дрвета: 

 - Остале шпер плоче, које се састоје само од фурнирских 

листова од дрвета (осим од бамбуса), чије су појединачне 

дебљине не преко 6 mm: 

4412 31 - - са најмање једним спољним слојем од тропског дрвета 

наведеног у напомени 1. за тарифне подбројеве уз ову главу: 

4412 31 10 - - - од acajou d'Afrique, тамноцрвени meranti, светлоцрвени 

meranti, limba, mahogany (Switenia spp.), obeche, okoumé, 

palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rosa, sapelli, 

sipo, virola и бели lauan 

 - Остало: 

4412 94 - - панел плоче, слојевите плоче од дрвета и друге вишеслојне 

дрвене плоче: 

4412 94 10 - - - који садржи најмање један спољни слој од нечетинарског 

дрвета  

ex 4412 94 10 - - - - Осим осталих који имају најмање један слој од иверице 

4412 99 - - остале: 

4412 99 70 - - - остале 

4413 00 00 Згуснуто (сабијено) дрво у облику блокова, плоча, трака или 

профила 

4416 00 00 Бурад, бачве, каце, чаброви и други бачварски производи и 

њихови делови, од дрвета, укључујући и друге 

4419 00 Стоно и кухињско посуђе од дрвета 

4420 Маркетерија и интарзија од дрвета; ковчежићи и кутије за накит, 

за прибор за јело и слични производи од дрвета; статуете и 

други украси од дрвета; производи од дрвета за унутрашње 

опремање који се не сврставају у Главу 94 

4602 Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно у 

облике, од материјала за плетарство или од производа који се 

сврставају у тар. број 4601; производи од луфе: 

 - Од биљних материјала: 

4602 11 00 - - од бамбуса 

ex 4602 11 00 - - - Осим омота од сламе за боце или корпарске, плетарске и 

сличне производе, израђене директно у облике од материјала за 
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плетарство 

4602 12 00 - - од ратана 

ex 4602 12 00 - - - Осим омота од сламе за боце или корпарске, плетарске и 

сличне производе, израђене директно у облике од материјала за 
плетарство 

4602 19 - - остало: 

 - - - остало: 

4602 19 99 - - - - остало 

4602 90 00 - Остало 

4802 Непремазана хартија и картон, који се употребљавају за писање, 

штампање или остале графичке сврхе, укључујући непробушену 

хартију и картон за бушене картице и траке у ролнама или 

правоугаоним (укључујући четвртастим) листовима, било које 

величине, осим хартије из тар. броја 4801 или 4803; 

ручноизрађена хартија и картон: 

 - Остала хартија и картон, без садржаја влакана добијених 

механичким или хемијско - механичким поступком или са 

садржајем тих влакана не више од 10% по маси од укупног 

садржаја влакана: 

4802 55 - - масе 40 g/m
2
  или веће, али не преко 150 g/m

2
, у ролнама 

 - Остала хартија и картон, од којих више од 10% по маси од 

укупног садржаја влакана чине влакна добијена механичким или 

хемијско - механичким поступком: 

4802 61 - - у ролнама 

4802 61 15 - - - масе мање од 72 g/m
2
 и где више од 50% масе од укупне 

садржине влакана се састоји од влакана добијених механичким 

поступком 

ex 4802 61 15 - - - - Осим подлоге од хартије за карбон хартију 

4802 61 80 --- Остало 

4802 62 00 - - у листовима са једном страном не преко 435 mm а другом 

страном не преко 297 mm, у непресавијеном стању 

еx 4802 62 00 - - - Осим подлоге од хартије за карбон хартију 

4802 69 00 - - остало 

еx 4802 69 00 - - - Осим подлоге од хартије за карбон хартију 

4804 Крафт хартија и картон непремазани, у ролнама или листовима 

осим оних из тар. броја 4802 или 4803 

 - Остала крафт хартија и картон, масе 225 g/m
2
 или веће: 

4804 59 - - остало 

4805 Остала непремазана хартија и картон, у ролнама или листовима, 

даље необрађивана, осим као што је наведено у Напомени 3. уз 

ову Главу: 



- 85 - 

 85 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

 - Флутинг хартија: 

4805 11 00 - - флутинг таласаста хартија од полу-хемијске целулозе 

4805 12 00 - - флутинг таласаста хартија од целулозе добијене од сламе 

4805 19 - - остала: 

 - Тестлајнер (рециклирани слојевити картон): 

4805 24 00 - - масе 150 g/m
2
 или мање 

4805 25 00 - - масе веће од 150 g/m
2
 

4805 30 - Сулфитна омотна хартија 

 - Остало: 

4805 91 00 - - масе 150 g/m
2
 или мање 

4810 Хартија и картон, премазани са једне или обе стране каолином 

или другим неорганским материјама са везивним средствима 

или без везивних средстава, и без другог премаза, бојени или 

небојени по површини, украшени или неукрашени по површини, 

штампани или нештампани, у ролнама или правоугаоним 

(укључујући квадратним) листовима, било које величине: 

 - Хартија и картон за писање, штампање или друге графичке 

сврхе, код којих више од 10% по маси, од укупног садржаја 

влакана, чине влакна добијена механичким или хемијско -

механичким поступком: 

4810 29 - - остала 

 - Крафт хартија и картон, осим оних који се употребљавају за 

писање, штампање или друге графичке сврхе: 

4810 31 00 - - бељени у маси, који од укупне количине влакана садрже више 

од 95% по маси дрвних влакана добијених хемијским 

поступком, масе не веће од 150 g/m
2
 

4810 32 - - бељени у маси, који од укупне количине влакана садрже више 

од 95% по маси дрвних влакана добијених хемијским 

поступком, масе веће од 150 g/m
2
 

4810 39 00 - - остало 

 - Остала хартија и картон: 

4810 92 - - вишеслојна 

4810 99 - - остало: 

4811 Хартија, картон, целулозна вата, листови и траке од целулозних 

влакана, премазани, импрегнисани, прекривени, површински 

обојени, површински украшени или штамапани, у ролнама или 

правоугаоним (укључујући квадратним) листовима, било којих 

величина, осим производа из тар. броја 4803, 4809 или 4810: 

4811 10 00 - Хартија и картон, превучени катраном, битуменом или 

асфалтом 

 - Хартија и картон, премазани, импрегнисани или прекривени 

пластичним масама (искључујући лепкове): 
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4811 51 00 - - бељена, масе веће од 150 g/m
2
 

еx 4811 51 00 - - - покривачи за подове на подлози од хартије или картона, 

несечени или сечени у одређене величине 

4811 59 00 - - остало 

еx 4811 59 00 - - - покривачи за подове на подлози од хартије или картона, 

несечени или сечени у одређене величине 

4811 90 00 - Остала хартија, картон, целулозна вата и траке и листови од 

целулозних влакана 

4818 Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листови и 

траке од целулозних влакана, за употребу у домаћинству или за 

санитарне сврхе, у ролнама ширине не преко 36 cm или сечена у 

одређене димензије или облике; марамице, марамице за 

чишћење, пешкири, столњаци, салвете, пелене за бебе, 

хигијенски улошци, тампони, чаршави и слични предмети за 

домаћинство, болнице и санитарне потребе, одевни предмети и 

прибор за одевање од хартијине масе, хартије, целулозне вате 

или од листова или трака од целулозних влакана 

4818 10 - Тоалетна хартија: 

4818 10 10 - - масе, по слоју, 25 g/m
2
 или мање 

4818 10 90 - - масе, по слоју, веће од 25 g/m
2
 

4818 40 - Санитарни пешкири и тампони, пелене за бебе и подметачи за 

пелене и слични санитарни предмети: 

 - - санитарни пешкири, тампони и слични предмети: 

4818 40 19 - - - остало 

4818 50 00 - Одећа и прибор за одећу 

4823 

Остала хартија, картон, целулозна вата и листови и траке од 

целулозних влакана, сечени у одређене величине или облике; 

остали производи од хартијине масе, хартије, картона, целулозне 

вате или листова и трака од целулозних влакана: 

4823 90 - Остало: 

4823 90 85 - - остало 

еx 4823 90 85 - - - покривачи за подове на подлози од хартије или картона, 

несечени или сечени у одређене величине 

4908 Хартије за пресликавање (декалкоманије) 

6501 00 00 Туљци, конуси и слични производи од филца, неуобличени и без 

обода; кругови и цилиндри (укључујући сечене цилиндре) од 

филца 

6502 00 00 Туљци, конуси и слични производи плетени или израђени 

састављањем трака од било ког материјала, неуобличени и без 

обода, непостављени и неукрашени 

6504 00 00 Шешири и друге покривке за главу, плетени или израђени 

састављањем трака од било ког материјала, укључујући и 

постављене или украшене 
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6505 Шешири и друге покривке за главу, плетени или кукичани, или 

израђени од чипке, филца или осталих текстилних метражних 

материјала (осим од трака), укључујући постављене или 

украшене; мреже за косу од било ког материјала, укључујући 

постављене или украшене 

6506 Остале покривке за главу, укључујући постављене или  

украшене: 

6506 10 - Заштитне (кациге, шлемови и сл.): 

6506 10 80 - - од осталих материјала 

 - Остало: 

6506 91 00 - - од каучука, гуме или пластичне масе 

6506 99 - - од осталих материјала 

6507 00 00 Траке за унутрашње опшивање, поставе, навлаке, основе и 

скелети, штитници и подбрадници, за покривке за главу 

6601 Кишобрани и сунцобрани (укључујући штапове-кишобране, 

вртне кишобране и сличне кишобране): 

6603 Делови, украси и прибор производа из тар. брoja 6601 и 6602: 

6603 20 00 - Костури за кишобране, укључујући и монтиране костуре на 

шипкама (штаповима) 

6603 90 - Остало: 

6603 90 10 - - ручице и округле дршке 

6703 00 00 Људска коса, уређена, истањена, бељена или друкчије обрађена; 

вуна, длака или остали текстилни материјал, припремљени за 

употребу у изради перика или сличних производа 

6704 Перике, лажне браде, обрве, трепавице, кике и слично од људске 

косе, животињске длаке или од текстилних материјала; 

производи од људске косе на другом месту непоменути нити 

обухваћени 

6804 Млинско камење, брусеви, брусне плоче и слично без постоља, 

за млевење, брушење, оштрење, полирање, изравнање или 

сечење, брусеви за ручно оштрење или полирање и њихови 

делови од природног камена, од агломерисаног природног или 

вештачког абразивног материјала или од керамике, са или без 

делова од других материјала: 

 - Остало млинско камење, камење за брушење, брусне плоче и 

слично: 

6804 22 - - од осталих агломерисаних абразивних материјала или од 

керамике 

6805 Абразивни материјали природни или вештачки у облику праха 

или зрна нанети на подлогу од текстила, хартије, картона или 

других материјала, укључујући исечене у одређене облике, 

прошивене или друкчије састављене 

6807 Производи од битумена или од сличних материјала (нпр.: од 

битумена од нафте или од смоле катрана каменог угља) 
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6808 00 00 Плоче, плочице, блокови и слични производи од биљних 

влакана,сламе, шушке, иверја, струготине или других отпадака 

од дрвета, агломерисане са цементом, гипсом или другим 

минералним везивним средствима 

6809 Производи од гипса или од мешавина на бази гипса 

6811 Азбестно-цементни производи, производи од цемента са 

целулозним влакнима или слично 

6812 Прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста или на 

бази азбеста и магнезијум-карбоната; производи од тих 

мешавина или од азбеста (нпр.: предиво, тканине, одећа, 

покривке за главу, обућа, заптивачи), ојачани или неојачани, 

осим производа из тар.броја 6811 или 6813: 

6812 80 - Од плавог азбеста: 

6812 80 10 - - прерађена влакна; мешавине на бази плавог азбеста  или на 

бази плавог азбеста  и магнезијум-карбоната 

ex 6812 80 10 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

6812 80 90 - - остала 

ex 6812 80 90 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Остало: 

6812 91 00 - - одећа, прибор за одећу, обућа и покривке за главу 

6812 92 00 - - хартија, картон и филц 

6812 93 00 - - заптивни материјал од пресованих азбестних влакана у 

облику листова, плоча или ролни 

6812 99 - - остало: 

6812 99 10 - - - прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста или на 

бази азбеста и магнезијум-карбоната 

ex 6812 99 10 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

6812 99 90 - - - остало 

ex 6812 99 90 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

6813 Фрикциони материјал и производи од фрикционог материјала 

(нпр.: плоче, ваљци, траке, сегменти, дискови, подметачи, 

облоге), немонтирани за кочнице, квачила или слично, на бази 

азбеста, осталих минералних материјала или целулозе, па и 

комбиновани са текстилом или другим материјалима: 

 - Који не садрже азбест: 

6813 89 00 - - остало 

ex 6813 89 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

6814 Лискун обрађен и производи од лискуна, укључујући 

агломерисани или реконституисани лискун на подлози или без 

подлоге од хартије, картона или осталих материјала: 

6814 90 00 - Остало 
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6815 Производи од камена или осталих минералних материјала 

(укључујући угљена влакна, производе од угљених влакана и 

производе од тресета), на другом месту непоменути нити 

обухваћени: 

6815 20 00 - Производи од тресета 

6902 Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални 

керамички производи за уградњу, осим оних од силикатног 

фосилног брашна или од сличних силикатних земљи: 

6902 10 00 - Који садрже, по маси, појединачно или заједно, више од 50% 

следећих елемената: Mg, Ca или Cr изражених као MgO, CaO 

или Cr2O3: 

ex 6902 10 00 - - блокови за стакларске пећи 

6902 20 - Са садржајем преко 50% по маси алуминијум оксида (Al2O3), 

силицијум диоксида (SiO2) или мешавина или једињења тих 

производа: 

 - - остало: 

6902 20 99 - - - остало: 

ex 6902 20 99 - - - - блокови за стакларске пећи 

6903 Остали ватростални керамички производи (нпр.: реторте, 

топионички лонци, таве, млазнице-изливници, чепови, подлоге, 

купеле, цеви, облоге и шипке), осим од силикатног фосилног 

брашна или од сличне силикатне земље: 

6903 10 00 - Са садржајем, по маси, преко 50% графита или неког другог 

угљеника или мешавине ових производа 

7002 Стакло у облику кугли (осим куглица из тар. броја 7018), шипке 

или цеви, необрађени: 

7002 20 - Шипке 

 - Цеви: 

7002 32 00 - - од осталог стакла које има линеарни коефицијент ширења 

(дилатације) не преко 5x10
-6

 по Келвину, на температури између 

0
º
C и 300ºC 

7004 Вучено или дувано стакло у облику листова или плоча, са или 

без слоја за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију, али 

другачије необрађено: 

7004 90 - Остало стакло: 

7004 90 70 - - стаклене плоче за хортикултуру 

7006 00 Стакло из тар. бројева 7003, 7004 или 7005, савијено, са 

обрађеним ивицама, гравирано, бушено, емајлирано или 

другачије обрађено, али неуоквирено нити спојено са другим 

материјалима: 

7006 00 90 - Остало 

7009 Огледала од стакла, урамљена или неурамљена, укључујући и 

ретровизоре: 
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 - Остало: 

7009 91 00 - - неурамљена 

7009 92 00 - - урамљена 

7010 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали контејнери, 

од стакла, за транспорт или паковање робе; тегле од стакла за 

конзервирање, чепови, поклопци и остали затварачи од стакла: 

7010 20 00 - Чепови, поклопци и остали затварачи 

7016 Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од 

пресованог или ливеног стакла, армирани или неармирани, који 

се употребљавају у грађевинарству; стаклене коцкице и остала 

ситна стаклена роба на подлози или без подлоге за мозаик или 

сличне украсне сврхе; оловом уоквирена прозорска окна у боји 

(“витражно”, “катедрално”, “уметничко”) и слично; 

мултицелуларно или пенасто стакло у облику блокова, панела, 

плоча или сличних облика: 

7016 90 - Остало 

7017 Производи од стакла за лабораторијске, хигијенске или 

фармацеутске сврхе, градуисани или неградуисани, баждарени 

или небаждарени 

7018 Перле од стакла, имитација бисера, имитација драгог или 

полудрагог камења и слична ситна стаклена роба и предмети од 

тих производа, осим имитације накита, очи од стакла, осим 

протетичких предмета; статуете и остали украси од стакла 

израђени на дуваљкама, осим имитације накита; стаклене 

куглице пречника не преко 1 mm: 

7018 90 - Остало: 

7018 90 10 - - очи од стакла; производи од ситне стаклене робе 

7019 Стаклена влакна (укључујући стаклену вуну) и производи од 

њих (нпр: предиво, тканине): 

 - Снопови стаклених влакана, ровинг, предиво и сечене нити: 

7019 12 00 - - ровинг 

7019 19 - - остало: 

7019 19 90 - - - од резаних влакана 

 - Копрене (воал), мреже, мат, асуре, плоче и слични неткани 

производи: 

7019 32 00 - - копрена (воал): 

ex 7019 32 00 - - - ширине не преко 200 cm 

 - Остали ткани материјали: 

7019 51 00 - - ширине не преко 30 cm 

7019 90 - Остало 

7101 Бисери, природни и култивисани, обрађени или необрађени, 
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несортирани, сортирани али ненанизани, немонтирани или 

неуглављени; бисери, природни или култивисани, привремено 

нанизани ради лакшег транспорта 

7102 Дијаманти, необрађени или обрађени, али немонтирани нити 

углављени: 

7102 10 00 - Несортирани 

 - Неиндустријски: 

7102 31 00 - - необрађени или само сечени тестером, цепани или тесани 

7102 39 00 - - остали 

7103 Драго камење (осим дијаманата) и полудраго камење, 

необрађено или обрађено, несортирано нити углављено; 

несортирано драго камење (осим дијаманата) и полудраго 

камење привремено нанизано ради лакшег транспорта 

7104 Синтетичко или реконституисано драго или полудраго камење, 

обрађено или необрађено, несортирано или сортирано, али 

ненанизано,немонтирано, неуглављено; несортирано синтетичко 

или реконституисано драго или полудраго камење, привремено 

нанизано ради лакшег транспорта: 

7104 20 00 - Остало, необрађено или само сечено тестером или грубо 

уобличено 

7104 90 00 - Остало 

7106 Сребро (укључујући сребро позлаћено или платинирано) 

необрађено, сирово или у облику полупроизвода или праха 

7107 00 00 Прости метали платирани сребром, необрађени, или у облику 

полупроизвода 

7108 Злато (укључујући платинирано) необрађено или у облику 

полупроизвода или у облику праха: 

 - Немонетарно: 

7108 11 00 - - прах 

7108 13 - - полупроизводи 

7108 20 00 - Монетарно 

7109 00 00 Прости метали или сребро, платирани златом, необрађени или у 

облику полупроизвода 

7110 Платина, необрађена, или у облику полупроизвода или у праху 

7111 00 00 Прости метали, сребро или злато, платирани платином, 

необрађени, или у облику полупроизвода 

7112 Отпаци и остаци од племенитих метала или од метала 

платираних племенитим металом; остали остаци и отпаци који 

садрже племените метале или једињења племенитих метала, 

оних врста које се углавном употребљавају за поновно добијање 

племенитих метала 

7115 Остали предмети од племенитих метала или од метала 

платираних племенитим металима: 
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7115 90 - Остало 

7116 Предмети од природних или култивисаних бисера, драгог или 

полудрагог камења (природног, синтетичког или 

реконституисаног) 

7117 Имитација накита: 

 - Од простих метала, укључујући и који су превучени 

племенитим металима: 

7117 11 00 - - дугмад за манжетне и слична дугмад 

7117 19 - - остало: 

 - - - без делова од стакла: 

7117 19 91 - - - - позлаћени, посребрени или превучени платином 

7118 Метални новац 

7213 Топло ваљана жица у котуровима, од гвожђа или нелегираног 

челика: 

 - Остала: 

7213 91 - - кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 mm: 

7213 91 10 - - - за армирање бетона 

7307 Прибор за цеви (нпр.: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или 

челика: 

 - Ливени прибор: 

7307 11 - - од нетемперованог ливеног гвожђа: 

7307 11 90 - - - остали 

7307 19 - - остали 

 - Остали, од нерђајућег челика: 

7307 21 00 - - прирубнице 

7307 22 - - колена, лукови и муфови, са навојем: 

7307 22 90 - - - колена и лукови 

7307 23 - - прибор који се сучеоно заварује 

7307 29 - - остало 

7307 29 10 - - - са навојем 

7307 29 90 - - - Остало 

 - Остало: 

7307 91 00 - - прирубнице 

7307 92 - - колена, лукови и муфови, са навојем: 

7307 92 90 - - - колена и лукови 

7307 93 - - прибор који се сучеоно заварује: 
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 - - - највећег спољашњег пречника не преко 609,6 mm: 

7307 93 11 - - - - колена и лукови 

7307 93 19 - - - - остало 

 - - - највећег спољашњег пречника преко 609,6 mm: 

7307 93 91 - - - - колена и лукови 

7307 99 - - остало 

7308 Конструкције (осим монтажних зграда из тар. броја 9406) и 

делови конструкција (нпр.: мостови и секције мостова, врата за 

уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, 

врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде 

и стубови), од гвожђа или челика; лимови, шипке, цеви и 

слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа 

или челика: 

7308 30 00 - Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата 

7308 90 - Остало: 

7308 90 10 - - уставе, бране, врата за уставе, фиксни докови, пристанишни 

мостови и остале конструкције за хидроградњу 

 - - остало: 

 - - - искључиво или претежно од лима: 

7308 90 59 - - - - остало 

7309 00 Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који 

материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа 

или челика, запремине преко 300 l, са или без облоге или 

топлотне изолације али неопремљени механичким или 

термичким уређајима: 

 - За течности: 

7309 00 30 - - са облогом или топлотном изолацијом 

 - - остали, запремине: 

7309 00 51 - - - преко 100 000 l 

7309 00 59 - - - не преко 100 000 l 

7309 00 90 - За чврсте материјале 

7314 Тканине (укључујући бесконачне траке), решетке, мреже и 

ограде, од гвоздене или челичне жице; решетке добијене 

просецањем и развлачењем једног комада лима или траке) од 

гвожђа или челика: 

 - Остале решетке, мреже и ограде, од жице: 

7314 41 - - превучене цинком: 

7314 41 90 - - - остале 

7315 Ланци и њихови делови, од гвожђа или челика: 
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 - Зглобно-чланкасти ланци и њихови делови: 

7315 11 - - ваљкасти ланци: 

7315 11 90 - - - остали 

7315 12 00 - - остали ланци 

7315 19 00 - - делови 

7315 20 00 - Ланци против клизања 

 - Остали ланци: 

7315 82 - - остали, заварени чланкасти: 

7315 82 10 - - - израђени од материјала максималне димензије попречног 

пресека не преко 16 mm 

7315 89 00 - - остали 

7315 90 00 - Остали делови 

7403 Рафинисани бакар и легуре бакра, сирови: 

 - Рафинисани бакар: 

7403 12 00 - - ваљаоничке гредице 

7403 13 00 - - ваљаонички трупци 

7403 19 00 - - остало 

 - Легуре бакра: 

7403 22 00 - - легуре бакра и калаја (бронза) 

7403 29 00 - - остале легуре бакра (осим предлегура бакра из тарифног 

броја 7405) 

7405 00 00 Предлегуре бакра 

7408 Жица од бакра:  

 - Од рафинисаног бакра: 

7408 11 00 - - максималне димензије попречног пресека преко 6 mm 

7410 Бакарне фолије (укључујући и штампане или са подлогом од 

хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) 

дебљине не преко 0,15 mm (не рачунајући подлогу): 

 - Без подлоге: 

7410 12 00 - - од легура бакра 

7413 00 Упредена жица, ужад, плетене траке и слично од бакра, 

електрично неизоловане: 

7413 00 20 - од рафинисаног бакра: 

ex 7413 00 20 - - са или без уграђеног прибора, за цивилне ваздухоплове 

7413 00 80 - од легура бакра: 

ex 7413 00 80 - - са или без уграђеног прибора, за цивилне ваздухоплове 
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7415 Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, појединачне 

прошивне спајалице (осим оних из тар. броја 8305) и слични 

производи од бакра или гвожђа и челика са бакарном главом; 

вијци, навртке, матице, вијци са куком, закивци, клинови, 

расцепке, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични 

производи од бакра 

7418 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови 

делови, од бакра: сунђери за рибање посуђа и јастучићи за 

рибање или полирање, рукавице и слично, од бакра; санитарни 

предмети и њихови делови, од бакра: 

 - Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови 

делови; сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или 

полирање, рукавице и слично: 

7418 11 00 - - сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање и полирање, 

рукавице и слично 

7418 19 - - остало 

7419 Остали производи од бакра: 

7419 10 00 - Ланци и њихови делови 

 - Остали: 

7419 91 00 - - одливци, отпресци и откивци, даље необрађени 

7419 99 - - остало: 

7419 99 10 - - - тканине (укључујући бесконачне траке), решетке и мреже од 

бакарне жице попречног пресека до 6 mm; решетке добијене 

просецањем и развлачењем једног комада лима или траке, од 

бакра  

7419 99 30 - - - опруге од бакра 

7607 Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са 

подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних 

материјала) дебљине не преко 0,20 mm (не рачунајући подлогу): 

 - Без подлоге: 

7607 11 - - само ваљане 

7607 19 - - остале: 

7607 19 10 - - - дебљине мање од 0,021 mm 

 - - - дебљине од 0,021 mm, али не преко 0,2 mm: 

7607 19 99 - - - - остале 

7607 20 - Са подлогом: 

7607 20 10 - - дебљине мање од 0,021 mm (не рачунајући подлогу) 

 - - дебљине од 0,021 mm, али не преко 0,2 mm (не рачунајући 

подлогу): 

7607 20 99 - - - остале 

7610 Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тар. 
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броја 9406) и делови конструкција (нпр.: мостови и секције 

мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни 

костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, 

ограде и стубови); лимови, шипке, профили, цеви и слично од 

алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: 

7610 90 - Остало: 

7610 90 90 - - остало 

8202 Ручне тестере; листови за тестере свих врста (укључујући 

листове тестера за урезивање, пререзивање као и листови 

тестера без зубаца): 

8202 20 00 - Листови за трачне тестере 

 - Кружни листови за тестере, укључујући тестераста глодала: 

8202 31 00 - - са радним делом од челика 

8202 39 00 - - остало, укључујући делове 

 - Остали листови за тестере: 

8202 91 00 - - прави (равни) листови за тестере, за обраду метала 

8202 99 - - остали: 

 - - - са радним делом од челика: 

8202 99 19 - - - - за обраду осталих материјала 

8203 Турпије, рашпе, клешта (укључујући клешта за сечење), 

пинцете, маказе за сечење метала, секачи цеви, секачи сворњака, 

клешта за бушење и сличан ручни алат: 

8203 10 00 - Турпије, рашпе и сличан алат 

8203 20 - Клешта (укључујући и клешта за сечење), пинцете и сличан 

алат: 

8203 20 90 - - остало 

8203 30 00 - Маказе за сечење метала и сличан алат 

8203 40 00 - Секачи цеви, секачи сворњака, клешта за бушење и сличан 

алат 

8204 Обични и француски кључеви за вијке, ручни (укључујући 

момент кључеве), изменљиви улошци за кључеве, са или без 

дршке 

8207 Изменљиви алат за ручне алатке, са или без механичког погона, 

или за машине алатке (нпр.: за пресовање, ковање, утискивање, 

просецање, нарезивање и урезивање навоја, бушење, 

проширивање отвора, стругање, провлачење, глодање, умеци за 

одвртке) укључујући матрице за извлачење или екструдирање 

метала и алат за бушење стена и земље: 

8207 20 - Матрице за вучење или екструдирање метала: 

8207 20 90 - - са радним делом од осталих материјала 

8210 00 00 Механичке справе на ручни погон, масе од 10 kg или мање, које 
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се употребљавају за припремање или послуживање хране или 

пића 

8301 Катанци и браве (на кључ, шифру или електричне), од простих 

метала; затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене 

браве од простих метала; кључеви за било који од поменутих 

производа, од простих метала: 

8301 20 00 - Браве за моторна возила 

8302 Оков, прибор и слични производи од простих метала, за 

намештај, врата, степениште, прозоре, ролетне, каросерије, 

седларску робу, кофере, сандуке, кутије и слично; куке за 

вешање шешира, конзоле и слично, од простих метала; точкићи 

(за намештај и сл.), са елементима за причвршћивање, од 

простих метала, аутоматски затварачи врата, од простих метала: 

8302 10 00 - Шарке 

ex 8302 10 00 - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8302 20 00 - Точкићи 

ex 8302 20 00 - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Остали оков, прибор и слични производи: 

8302 42 00 - - остали, за намештај 

ex 8302 42 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8302 49 00 - - остали 

ex 8302 49 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8302 50 00 - Куке за вешање шешира, конзоле и слично 

8302 60 00 - Аутоматски затварачи врата 

ex 8302 60 00 - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8303 00 Касе, сефови, врата и преградци за трезоре, преносиве 

сигурносне касете за новац или документа и слично, од простих 

метала: 

8303 00 10 - Касе и сефови 

8303 00 90 - Преносиве сигурносне касете за новац или документа и слично 

8305 Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле, 

спајалице за акта и писма, јахачи за картотеке и слични 

канцеларијски предмети, од простих метала; прошивне 

спајалице у “траци” (нпр.: за канцеларије, тапетарију, паковање), 

од простих метала: 

8305 10 00 - Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле 

8306 Звона, гонгови и слично, неелектрични од простих метала; 

статуете и други украси од простих метала, рамови за 

фотографије, слике и слично, од простих метала; огледала од 

простих метала: 

 - Статуете и други украси: 
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8306 29 - - остало 

8306 30 00 - Рамови за фотографије, слике и слично; огледала 

8307 Савитљиве цеви, од простих метала, са или без прибора: 

8307 90 00 - Од осталих простих метала 

8308 Затварачи, окови са затварачима, пређице, затварачи са 

пређицама, копче, ринглице и слично, за одећу, обућу, ручне 

торбе, путне предмете и друге готове производе; цевасти или 

рачвасти закивци, од простих метала; перле и шљокице, од 

простих метала 

8309 Затварачи (укључујући крунске затвараче, навојне затвараче и 

затвараче кроз које се сипа), поклопци од лима са или без навоја, 

пломбе и други прибор за паковање, од простих метала: 

8309 90 - Остало: 

8309 90 10 - - поклопци од олова; поклопци од алуминијума пречника преко 

21 mm 

8309 90 90 - - остало: 

ex 8309 90 90 - - - Осим лакоотварајућих поклопаца за лименке од 
алуминијума  

8310 00 00 Плоче са натписима, ознакама, адресама и сличне плоче, 

бројеви, слова и други знаци, од простих метала осим из тар. 

броја 9405 

8311 Жица, шипке, цеви, плоче, електроде и слични производи, од 

простих метала или металних карбида, обложени или испуњени 

топитељима, који се употребљавају за меко лемљење, тврдо 

лемљење, заваривање или наношење метала или металног 

карбида; жице и шипке агломерисане од праха простих метала, 

за метализацију прскањем: 

8311 30 00 - Обложене шипке и жица са језгром, од простих метала, за меко 

лемљење, тврдо лемљење и заваривање пламеном 

8415 Уређаји за климатизацију, који се састоје од вентилатора на 

моторни погон и елемената за мењање температуре и влажности 

ваздуха, укључујући машине у којима се влажност не може 

регулисати независно од температуре: 

8415 10 - Прозорски или зидни, врсте као самосталне (компактне) 

јединице или као “сплит-системи”- раздвојене јединице: 

8415 10 90 - - раздвојене јединице - (“сплит-системи”) 

 - Остало: 

8415 82 00 - - остало, са уграђеном расхладном јединицом: 

ex 8415 82 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8415 83 00 - - без уграђене расхладне јединице: 

ex 8415 83 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8415 90 00 - Делови: 
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ex 8415 90 00 - - Осим уређаја за климатизацију из тарифних подбројева 8415 

81, 8415 82 или 8415 83, за цивилне ваздухоплове  

8418 Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или 

замрзавање, електрични или не; топлотне пумпе, осим уређаја за 

климатизацију ваздуха из тар. бр. 8415: 

8418 10 - Комбинације фрижидера и замрзивача, са засебним вратима: 

8418 10 20 - - запремине преко 340 l: 

ex 8418 10 20 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8418 10 80 - - остало: 

ex 8418 10 80 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Делови: 

8418 99 - - остало 

8419 Машине, уређаји или лабораторијска опрема, електрично 

загревани или не (осим пећи и остале опреме из тарифног броја 

8514), за обраду материјала променом температуре, као што је: 

грејање, кување, пржење, дестилација, ректификација, 

стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, 

вапоризација, кондензација или расхлађивање, осим машина и 

уређаја за домаћинство; проточни и акумалациони грејачи воде, 

неелектрични: 

 - Сушаре: 

8419 32 00 - - дрвета, хартијине масе, хартије или картона 

8419 40 00 - Уређаји за дестилацију или ректификацију 

8419 50 00 - Измењивачи топлоте: 

ex 8419 50 00 - -  Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Остале машине, уређаји и опрема: 

8419 89 - - остало: 

8419 89 10 - - - расхладни торњеви и слична постројења за директно 

хлађење (без разделног зида), помоћу воде која рециркулише 

8419 89 98 - - - остало 

8421 Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење; 

уређаји за филтрирање и пречишћавање течности или гасова: 

 - Делови: 

8421 91 00 - - центрифуга и машина за центрифугално сушење 

ex 8421 91 00 - - - Осим апарата из тарифног подброја 8421 19 94 и центрифуга 

за наношење фотографске емулзије на подлоге са течним 
кристалима из тарифног подброја 8421 19 99 

8421 99 00 - - остали 

8424 Механички уређаји (укључујући на ручни погон) за избацивање, 
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дисперзију или распршавање течности или праха; апарати за 

гашење пожара, напуњени или не; пиштољи за прскање и 

слични уређаји; машине за избацивање паре или песка и сличне 

машине за избацивање млаза: 

8424 30 - Машине за избацивање паре или песка и сличне машине за 

избацивање млаза 

 - Остали уређаји: 

8424 81 - - за пољопривреду или хортикултуру 

8425 Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка; хоризонтална и 

вертикална витла; дизалице за велике терете са малом висином 

дизања: 

 - Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка или дизалица 

које се користе за подизање возила: 

8425 19 - - остало: 

8425 19 20 - - - ручне ланчане 

ex 8425 19 20 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8425 19 80 - - - остало: 

ex 8425 19 80 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8426 Бродске дизалице (дерик дизалице); остале дизалице са краком и 

кабл дизалице; мостне дизалице и претоварни мостови, порталне 

дизалице, порталне аутокаре и аутокаре опремљене дизалицама: 

 - Мостне дизалице и претоварни мостови, порталне дизалице 

(осим оних са обртном стрелом) и порталне аутокаре: 

8426 11 00 - - мостне дизалице на фиксним стубовима 

8426 20 00 - Торањске дизалице 

8427 Виљушкари; остале аутокаре са уређајима за дизање или 

манипулацију 

8428 Остале машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар 

(нпр.: лифтови и покретне степенице, транспортери и жичаре): 

8428 10 - Лифтови и скипови: 

8428 10 20 - - на електрични погон: 

ex 8428 10 20 - - -  Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8428 10 80 - - остали: 

ex 8428 10 80 - - -  Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8430 Остале машине за равнање, стругање, копање, набијање, вађење 

или бушење земље, минерала или руда; макаре и машине за 

вађење шипова; снежни плугови и дуваљке за снег: 

 - Остале машине за бушење (укључујући на велике дубине): 

8430 49 00 - - остале 

8430 50 00 - Остале машине, самоходне 
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8450 Машине за прање, за домаћинство и перионице, укључујући 

машине које перу и суше: 

8450 20 00 - Машине капацитета сувог рубља преко 10 kg 

8450 90 00 - Делови 

8465 Машине алатке (укључујући машине за спајање ексерима, 

жичаним копчама, лепљењем или на други начин) за обраду 

дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде пластике или сличних 

тврдих материјала: 

8465 10 - Машине које могу да изводе разне врсте обраде без измене 

алата између таквих обрада 

 - Остале: 

8465 91 - - машинске тестере 

8465 92 00 - - машине за рендисање, глодање или обликовање резањем 

8465 93 00 - - машине за брушење или полирање 

8465 94 00 - - машине за савијање или спајање 

8465 95 00 - - машине за бушење или дубљење 

8465 96 00 - - машине за цепање или љуштење 

8465 99 - - остале: 

8465 99 90 - - - остале 

8470 Машине за рачунање и машине џепних димензија за бележење, 

репродукцију и приказивање података, са функцијама за 

рачунање; књиговодствене машине, машине за франкирање, 

машине за издавање карата и сличне машине, са уграђеним 

уређајем за рачунање; регистар касе: 

8470 50 00 - Регистар касе 

8474 Машине за сортирање, просејавање, сепарацију, прање, 

дробљење, млевење, мешање или гњечење земље, камена, руда 

или других минералних материјала у чврстом стању 

(укључујући прах и масупасту); машине за агломерисање, 

моделирање или обликовање чврстих минералних горива, 

керамичке масе, цемента, гипса или других минералних 

производа у облику праха или масе-пасте; машине за израду 

ливачких калупа од песка: 

8474 20 - Машине за дробљење или млевење: 

 - Машине за мешање или гњечење: 

8474 31 00 - - мешалице за бетон или малтер 

8474 90 - Делови 

8476 Аутоматске машине за продају робе (нпр.: машине за поштанске 

марке, цигарете, храну или напитке), укључујући машине за 

мењање новца: 

 - Аутоматске машине за продају напитака: 
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8476 21 00 - - са уграђеним уређајем за загревање или хлађење 

8476 90 00 - Делови 

8479 Машине и механички уређаји са посебним функцијама, 

непоменуте нити обухваћене на другом месту у овој глави: 

8479 50 00 - Индустријски роботи, на другом месту непоменути нити 

обухваћени 

8480 Калупнице за ливнице метала; моделне плоче; ливачки модели; 

калупи за метал (осим за инготе), металне карбиде, стакло, 

минералне материје, гуму и пластичне масе: 

8480 30 - Ливачки модели: 

8480 30 90 - - остали 

8480 60 - Калупи за минералне материјале 

 - Калупи за гуму или пластичне масе: 

8480 71 00 - - за ливење под притиском или бризгањем 

8480 79 00 - - остали 

8481 Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, котлове, 

резервоаре, каце и слично, укључујући вентиле за смањење 

притиска и термостатски управљане вентиле: 

8481 10 - Вентили за смањење притиска 

8481 20 - Вентили за уљно-хидрауличне или пнеуматске трансмисије 

8481 30 - Неповратни вентили 

8481 40 - Сигурносни вентили: 

8481 80 - Остали уређаји: 

 - - остали: 

 - - - регулациони вентили: 

8481 80 51 - - - - за регулацију температуре 

 - - - остали: 

8481 80 81 - - - - вентили са куглицом или чепом 

8482 Котрљајни лежаји: 

8482 30 00 - Сферно-ваљкасти лежаји (бачвасти) 

8482 50 00 - Остали цилиндрично-ваљкасти лежаји 

8483 Трансмисиона вратила (укључујући брегаста вратила и 

коленаста вратила) и криваје; кућишта за лежаје и клизни 

лежаји; зупчаници, зупчасти и фрикциони преносници; навојна 

вретена са куглицама и ваљцима; мењачке кутије и други 

мењачи брзина, укључујући претвараче обртног момента; 

замајци, кајишници и ужаници (укључујући за котураче); 

укључно-искључне спојнице и спојнице за вратила (укључујући 

зглобне спојнице): 
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8483 10 - Трансмисиона вратила (укључујући брегаста и коленаста 

вратила) и криваје: 

8483 10 95 - - остала: 

ex 8483 10 95 - - -  Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 20 - Кућишта за лежаје, са уграђеним котрљајним лежајима: 

8483 20 90 - - остала 

8483 30 - Кућишта за лежаје, без уграђених котрљајних лежаја; клизни 

лежаји 

 - - кућишта за лежаје: 

8483 30 32 - - - за кугличне или ваљкасте лежаје: 

ex 8483 30 32 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 30 38 - - - остала: 

ex 8483 30 38 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 40 - Зупчасти и фрикциони преносници, искључујући зупчанике, и 

остале трансмисионе елементе испоручене посебно; навојна 

вретена са куглицама и ваљцима; мењачке кутије и други 

мењачи брзина, укључујући претвараче обртног момента: 

 - - зупчасти преносници (осим фрикционих преносника): 

8483 40 21 --- са цилиндричним зупчаницима са правим и косим 

(хеликоидним) зубима: 

ex 8483 40 21 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 40 23 - - - са конусним зупчаницима са правим, косим и спироидним 

зубима: 

ex 8483 40 23 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 40 25 - - - пужни: 

ex 8483 40 25 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 40 29 - - - остали: 

ex 8483 40 29 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - мењачке кутије и други мењачи брзина: 

8483 40 51 - - - мењачке кутије: 

ex 8483 40 51 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 40 59 - - - остало: 

ex 8483 40 59 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 50 - Замајци, каишници и ужаници (укључујући за котураче): 

8483 50 20 - - од ливеног гвожђа или ливеног челика: 

ex 8483 50 20 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 50 80 - - остали: 
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ex 8483 50 80 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 90 - Зупчаници, ланчаници и остали трансмисиони елементи, 

испоручени посебно; делови: 

 - - остали: 

8483 90 81 - - - од ливеног гвожђа или ливеног челика: 

ex 8483 90 81 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 90 89 - - - остали: 

ex 8483 90 89 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8484 Заптивачи од металних листова комбиновани с другим 

материјалом или од два или више слојева метала; сетови 

заптивача различити по саставу материјала у кесама, омотима 

или паковањима; механички заптивачи: 

8484 90 00 - Остало: 

ex 8484 90 00 - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 Електрични трансформатори, статички конвертори (нпр: 

исправљачи) и индуктивни калемови: 

8504 40 - Статички конвертори (претварачи): 

8504 40 30 - - за телекомуникације, машине за аутоматску обраду података 

и њихове јединице: 

ex 8504 40 30 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8505 Електромагнети; перманентни магнети и производи предвиђени 

да постану перманентни магнети после магнетисања; стезне 

главе, стезне направе и слични држачи радних предмета, на бази 

електромагнета или перманентних магнета; електромагнетне 

спојнице и кочнице; електромагнетске главе за дизање: 

8505 90 - Остало, укључујући делове: 

8505 90 10 - - електромагнети 

8510 Апарати за бријање и шишање и апарати за депилацију, са 

уграђеним електромотором: 

8510 10 00 - Апарати за бријање 

8510 20 00 - Апарати за шишање 

8510 30 00 - Апарати за депилацију 

8512 Електрична опрема за осветљавање и сигнализацију (осим 

производа из тарифног броја 8539), брисачи ветробрана, уређаји 

за одмрзавање и уређаји за одмагљивање, за бицикле и моторна 

возила: 

8512 20 00 - Остала опрема за осветљавање и визуелну сигнализацију 

8512 30 - Опрема за звучну сигнализацију: 

8512 30 10 - - аларми за заштиту од крађе, за моторна возила 

8512 90 - Делови 
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8513 Преносне електричне светиљке са сопственим извором енергије 

(нпр.: примарне батерије, акумулатори или динаме), осим 

опремe за осветљавање из тар. броја 8512: 

8516 Електрични проточни и акумулациони грејачи воде и потапајући 

грејачи; електрични апарати за грејање простора и електрични 

уређаји за грејање тла; електро-термички апарати за уређивање 

косе (нпр: апарати за сушење косе, апарати за коврџање косе) и 

апарати за сушење руку; електричне пегле; остали 

електротермички уређаји за домаћинство; електрични грејни 

отпорници, осим оних из тар. броја 8545:  

8516 29 - Електрични апарати за грејање простора и електрични апарати 

за грејање тла: 

8516 29 10 - - остали: 

  

8517 Телефонски апарати, укључујући телефоне за мрежу станица 

или за друге бежичне мреже; остали апарати за пренос или 

пријем гласа, слика или других података, укључујући апарате за 

комуникацију у жичној или бежичној мрежи (као што су 

локална - LAN или широкопојасна мрежа - WAN), осим 

емисионих и пријемних апарата из тарифних бројева  8443, 

8525, 8527 или 8528: 

 - Телефонски апарати, укључујући телефоне за мрежу станица 

или за друге бежичне мреже: 

8517 11 00 - - телефони са безгајтанским ручним сетом 

8517 12 00 - - телефони за мрежу станица или за друге бежичне мреже: 

ex 8517 12 00 - - - За мрежу станица (мобилни телефони) 

8517 18 00 - - Остали 

 - Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других 

података, укључујући апарате за комуникацију у жичној или 

бежичној мрежи (као што су локална - LAN или широкопојасна 

мрежа - WAN): 

8517 61  - - Базне станице 

8517 61 00 - - - Остале 

ex 8517 61 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8517 62 00 - - машине за пријем, конверзију и пренос или регенерацију 

гласа, сликe или других података, укључујући комутационе и 

усмеривачке апарате 

ex 8517 62 00 - - - Осим комутационих апарата за телефонију и телеграфију 

8517 70 - Делови: 

 - - Антене и антенски рефлектори свих врста; делови погодни за 

употребу са њима: 

8517 70 11 - - - антене за радио-телефонске и радио-телеграфске апарате 
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ex 8517 70 11 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8521 Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног 

видео тјунера (пријемника): 

8521 10 - С магнетном траком: 

8521 10 95 - - остали 

ex 8521 10 95 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8523 Дискови, траке, постојане полупроводничке меморије независне 

од електричне енергије, «паметне картице»(«smart cards») и 

друге подлоге за снимање звука или других феномена, 

снимљени или не, укључујући матрице и мастере за производњу 

дискова, али искључујући производе из главе 37: 

 - Магнетне подлоге: 

8523 21 00 - - картице са уграђеном магнетном траком 

8523 29 - - остале: 

 - - - магнетне траке; магнетни дискови: 

 - - - - остале: 

8523 29 33 - - - - - за репродукцију инструкција, података, звука и слике 

снимљених у бинарној форми, које машина може да очита, и 

способни за обраду или мењање или да омогућавају 

интерактивност кориснику, помоћу машине за аутоматску 

обраду  података   

ex 8523 29 33 - - - - - - ширине преко 6,5 mm 

8523 29 39 - - - - - остали 

ex 8523 29 39 - - - - - - ширине преко 6,5 mm 

8523 40 - Оптичке подлоге: 

 - - остали: 

 - - - Дискови за системе који раде на принципу ласерског 

система очитавања: 

8523 40 25 - - - - за репродукцију осталих феномена, осим звука и слике 

 - - - - само за репродукцију звука: 

8523 40 39 - - - - - пречника преко 6,5 cm 

 - - - - остали: 

 - - - - - остали: 

8523 40 51 - - - - - - DVD дискови (digital versatile discs) 

8523 40 59 - - - - - - остали 

8525 Предајници за радио дифузију или телевизију, укључујући оне 

са уграђеним пријемником или апаратом за снимање или 

репродукцију звука; телевизијске камере; дигиталне камере и 
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видео камере са рекордерима (камкодери): 

8525 80 - Tелевизијске камере, дигиталне камере и видео камере са 

рекордерима (камкодери): 

 - - телевизијске камере: 

8525 80 19 - - - остале 

 - - видео камере са рекордерима (камкодери): 

8525 80 99 - - - остале 

8529 
Делови погодни за употребу искључиво или углавном са 

апаратима из тар. бр. 8525 до 8528: 

8529 10 
- Антене и антенски рефлектори свих врста; делови погодни за 

употребу са њима: 

 - - антене: 

 - - - спољне антене за радио-дифузне и телевизијске пријемнике: 

8529 10 39 - - - - остале 

8531 Електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију 

(нпр.: звона, сирене, показне (индикаторске) табле, алармни 

апарати за заштиту од крађе или пожара), осим оних из тар. бр. 

8512 и 8530: 

8531 10 - Алармни апарати за заштиту од крађе или пожара и слични 

апарати: 

8531 10 30 - - за грађевинске објекте 

8531 10 95 - - остали: 

ex 8531 10 95 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8531 90 - Делови: 

8531 90 85 - - остали 

8536 Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту 

електричних струјних кола или за остваривање прикључивања 

за или у електричним струјним колима (нпр.: прекидачи, релеји, 

осигурачи, пригушивачи таласа високе фреквенције, утикачи и 

утичнице, сијалична грла  и остали конектори, разводне кутије), 

за напоне не преко 1000 V; конектори за оптичка влакна, 

снопове оптичких влакана или каблове: 

8536 90 - Остали апарати: 

8536 90 10 - - прикључци и контактни елементи за жице и каблове 

8543 Електричне машине и апарати с посебним функцијама, 

непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави: 

8543 70 - Остале машине и апарати: 

8543 70 30 - - антенски појачивачи 

 - - лежајеви за сунчање, лампе за сунчање и слична опрема за 

сунчање: 
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 - - - који користе флуоресцентне цеви са ултравиолетним А 

зрацима: 

8543 70 55 - - - - остало 

8543 70 90 - - остало 

ex 8543 70 90 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8544 Изолована жица (укључујући емајлирану и анодизирану жицу), 

каблови (укључујући коаксијалне каблове) и остали изоловани 

електрични проводници, са или без конектора; каблови од 

оптичких појединачно оплаштених влакана, комбиновани или не 

са електричним проводницима, са или без конектора: 

 - Остали електрични проводници, за напон не преко 1000 V: 

8544 42 - - са конекторима: 

8544 42 10 - - - врсте које се употребљавају у телекомуникацијама 

ex 8544 42 10 - - - - за напон не преко 80 V 

8544 49 - - остали: 

8544 49 20 - - - врсте које се употребљавају у телекомуникацијама за напон 

не преко 80 V 

8703 Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана 

првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), 

укључујући “караван” и “комби” возила и возила за трке: 

8703 10 - Возила конструисана за вожњу по снегу; специјална возила за 

превоз лица на теренима за голф и слична возила 

8703 90 - Остала 

8707 Каросерије (укључујући и кабине) за моторна возила из тар. бр. 

8701 до 8705: 

8707 10 - За возила из тар. бр. 8703: 

8707 10 90 - - остале 

8709 Самоходна радна колица (аутокаре) без уређаја за дизање и 

манипулацију, која се користе у фабрикама, складиштима, 

лукама или на аеродромима, за превоз робе на кратким 

растојањима; вучна возила, која се користе на перонима 

железничких станица; делови наведених возила 

8711 Мотоцикли (укључујући мопеде), бицикли и слична возила са 

помоћним мотором, са или без бочне приколице; бочне 

приколице: 

8711 20 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 

запремине цилиндара преко 50 cm
3 
,
 
али не преко 250 cm

3
 

8711 30 - Са клипним мотором (осим ротациоих клипних мотора) 

запремине цилиндара преко 250 cm
3
 , али не преко 500 cm

3
 

8711 40 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 

запремине цилиндара преко 500 cm
3
 , али не преко 800 cm

3
 

8716 Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна; 

њихови делови: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

 - Остале приколице и полуприколице за превоз робе: 

8716 39 - - остале: 

 - - - остале: 

 - - - - нове: 

 - - - - - остале: 

8716 39 59 - - - - - - остале 

8901 Путнички бродови, излетнички бродови, трајекти, теретни 

бродови, барже и слична пловила за превоз лица или робе: 

8901 90 - Остали бродови за превоз робе и остала пловила за превоз и 

путника и робе: 

 - - остало: 

8901 90 91 - - - без механичког погона 

8901 90 99 - - - са механичким погоном 

8903 Јахте и остала пловила за спорт или разоноду; чамци на весла и 

кануи: 

 - Остало: 

8903 99 - - остало: 

8903 99 10 - - - масе не преко 100 kg 

 - - - остало: 

8903 99 99 - - - - дужине преко 7,5 m 

9001 Оптичка влакна и снопови оптичких влакана; каблови од 

оптичких појединачно неоплаштених влакана, осим оних из тар. 

броја 8544; листови и плоче од поларизујућег материјала; сочива 

(укључујући контактна сочива), призме, огледала и остали 

оптички елементи од било ког материјала, немонтирани, осим 

таквих оптички необрађених елемената од стакла: 

9001 10 - Оптичка влакна, снопови оптичких влакана и каблови од 

оптичких појединачно неоплаштених влакана: 

9001 10 90 - - остало 

9003 Оквири за наочаре или сличне производе и њихови делови: 

 - Оквири: 

9003 11 00 - - од пластичних маса 

9003 19 - - од осталих материјала: 

9003 19 30 - - - од простих метала 

9003 19 90 - - - од осталих материјала 

9028 Мерачи потрошње или производње гасова, течности или 

електрицитета, укључујући мераче за њихово баждарење: 

9028 90 - Делови и прибор: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

9028 90 90 - - остали 

9107 00 00 Временски прекидачи са механизмом за часовнике или 

синхроним мотором 

9401 Седишта (осим оних из тар. броја 9402), укључујући она која се 

могу претворити у лежајеве, и њихови делови: 

9401 10 00 - Седишта за ваздухоплове 

ex 9401 10 00 - Осим непревучена кожом за цивилне ваздухоплове 

9405 Лампе и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе и њихове 

делове, на другом месту непоменути нити обухваћени; 

осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, са 

стално фиксираним светлосним извором и њихови делови на 

другом месту непоменути нити обухваћени: 

9405 60 - Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично: 

9405 60 80 - - од осталих материјала 

ex 9405 60 80 - - - Осим од простих метала, за цивилне ваздухоплове  

 - Делови: 

9405 99 00 - - Oстали: 

ex 9405 99 00 - - - Осим делови производа из тарифног подброја 9405 10 или 

9405 60, од простих метала за цивилне ваздухоплове 

9406 00 Монтажне зграде: 

 - остале: 

 - - од гвожђа или челика: 

9406 00 31 - - - стакленици и пластеници са челичном конструкцијом 

9506 Производи и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику, 

атлетику, друге спортове (укључујући стони тенис) и игре на 

отвореном, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој 

тарифи; базени за пливање и базени за децу: 

 - Скије за снег и остала скијашка опрема за снег: 

9506 11 - - скије: 

9506 12 00 - - везови за скије 

9506 19 00 - - остало 

 - Скије за воду, даске за вожњу на таласима, даске за једрење и 

остала опрема за спортове на води: 

9506 21 00 - - даске за једрење 

9506 29 00 - - остало 

 - Палице за голф и остала опрема за голф: 

9506 31 00 - - палице, комплетне 

9506 32 00 - - лопте 
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ознака 
Наименовање 

9506 39 - - остало 

9506 40 - Справе и опрема за стони тенис 

 - Рекети за тенис, бадминтон и слично, са жицом или без жице: 

9506 51 00 - - рекети за тенис, са или без жице 

9506 59 00 - - остало 

 - Лопте, осим лопти за голф и лопти за стони тенис: 

9506 61 00 - - за тенис 

9506 62 - - на надувавање: 

9506 62 10 - - - од коже 

9506 69 - - остале 

9506 70 - Клизаљке и котураљке, укључујући ципеле са причвршћеним 

клизаљкама или котураљкама: 

9506 70 10 - - клизаљке 

9506 70 90 - - делови и прибор 

 - Остало: 

9506 91 - - прибор и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику и 

атлетику: 

9506 99 - - остало 

9507 Штапови, удице и остали прибор, за риболов; мреже за 

извлачење упецаних риба; мреже за лептире и сличне мреже; 

“птице” за мамљење (осим оних из тар. бр. 9208 и 9705) и 

слични реквизити за лов и стрељаштво: 

9507 30 00 - Чекрци за риболов 

9606 Дугмад, дрикери, дугмад за пресвлачење и остали делови тих  

производа; недовршена дугмад 

9607 Патентни затварачи и њихови делови: 

9607 20 - Делови 
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АНЕКС I (б) 

Српске царинске концесије за индустријске производе из Европске заједнице 

(наведено у Члану 21) 

 

Царинске стопе ће се снижавати следећим редоследом: 

 

(а) даном ступања на снагу Споразума, царинске стопе ће се снизити на 80% 

основне царине, 

 

(б) 1. јануара прве године након ступања на снагу Споразума, царинске стопе 

ће се снизити на 60% основне царине, 

 

(в) 1. јануара друге године након ступања на снагу Споразума, царинске стопе 

ће се снизити на 40% основне царине, 

 

(г) 1. јануара треће године након ступања на снагу Споразума, царинске стопе 

ће се снизити на 20% основне царине, 

 

(д) 1. јануара четврте године након ступања на снагу Споразума, укинуће се 

преостале царинске стопе.  

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

2915 Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови 

анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови 

халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати: 

 - Сирћетна киселина и њене соли; анхидрид сирћетне киселине: 

2915 21 00 - - сирћетна киселина 

2930 Органско-сумпорна једињења: 

2930 90 - Остало: 

2930 90 85 - - остало: 

ex 2930 90 85 - - - дитиокарбонати (ксантати) 

3006 Фармацеутска роба наведена у Напомени 4. уз ову Главу: 

3006 10 - Стерилни хируршки кетгут, слични стерилни материјали за 

ушивање и стерилна лепљива средства за ткива која се користе у 

хирургији за затварање рана; стерилна ламинарија и стерилна 

газа за ламинарију; стерилна средства која се могу апсорбовати 

и која се користе за заустављање крварења у хирургији и 

зубарству: 

3006 10 30 - - стерилна хируршка или зубарска средства за спречавање 

приањања, без обзира да ли се могу апсорбовати или не: 

ex 3006 10 30  - - - плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних 

маса, целуларне (ћелијасте) структуре, осим од полимер стирола 

или полимер винилхлорида 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

3208 Боје и премази (укључујући емајле и лакове) на бази 

синтетичких полимера или хемијски модификованих природних 

полимера, диспергованих или растворених у неводеном 

медијуму; раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову Главу: 

3208 20 - На бази акрилних или винилних полимера 

3208 90 - Остало: 

 - - раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову Главу: 

3208 90 11 - - - полиуретан од 2,2'-(tert-бутилимино)диетанола и 4,4'-

метилендициклохексил диизоцијанола, у облику раствора у N,N-

диметилацетамиду, који садржи, по маси, 48% или више 

полимера 

3208 90 19 - - - остало 

ex 3208 90 19 - - - - Осим: 

- електроизолациони лакови на бази полиуретана (PU) од 2,2' –

(tert-бутиламино) диетанола и 4,4¢- метилендициклохексил  

диизоцијаната, у облику раствора у N,N-диметилацетамиду, који 

садржи,  по маси, 20% или више (max 36 %) полимера  

- електроизолациони лакови на бази полиестеримида (PEI); 

електроизолациони лакови на бази кополимера од p-крезола и 

дивинилбензола у облику раствора у N,N-диметилацетамиду, 
који садржи, по маси, 20 % или више (max 40 %) полимера  

- електроизолациони лакови на бази полиамидимида (PAI) од 

анхидрида тримелитне киселине и диизоцијаната у облику 

раствора у N-метилпиролидону, који садржи, по маси, 25 % или 
више (max 40%) полимера 

 - - остало: 

3208 90 91 - - - на бази синтетичких полимера 

3208 90 99 - - - на бази хемијски модификованих природних полимера 

3209 Боје и премази (укључујући емајле и лакове) на бази 

синтетичких полимера или хемијски модификованих природних 

полимера, дисперговани или растворени у води: 

3304 Препарати за улепшавање или шминкање и препарати за 

неговање коже (осим лекова), укључујући препарате за заштиту 

од сунца или за појачање пигментације при сунчању; препарати 

за маникир или педикир: 

 - Остало: 

3304 99 00 - - остало 

3305 Препарати за косу: 

3305 10 00 - Шампони 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

3306 Препарати за хигијену уста или зуба, укључујући и прашкове и  

пасте за причвршћивање вештачких вилица; конац који се 

употребљава за чишћење простора између зуба, у паковањима за 
продају на мало: 

3306 10 00 - Пасте и прашкови за зубе 

3306 90 00 - Остало 

3307 Препарати за употребу пре бријања, за бријање или после 

бријања, дезодоранси за личну употребу, препарати за купање, 

депилатори и остали парфимеријски, козметички или тоалетни 

препарати, на другом месту непоменути нити обухваћени;  

припремљени дезодоранси за просторије, парфимисани или 

непарфимисани, укључујући и оне који имају дезинфекциона 
својства: 

 - Препарати за парфимисање или дезодорисање просторија, 

укључујући мирисне препарате за религиозне обреде: 

3307 41 00 - - “agarbatti” и остали мирисни препарати који миришу 

приликом сагоревања 

3401 Сапун; органски површински активни производи и препарати за  

употребу као сапун, у облику штапића, колачића, ливених или 

обликованих комада, са додатком или без додатка сапуна; 

органски површински активни производи и препарати за прање 

коже, у облику течности или крема и припремљени за продају на 

мало, са додатком или без додатка сапуна; хартија, вата, филц и 

неткане тканине, импрегнисани, премазани или превучени 

сапуном или детерџентом: 

3401 20 - Сапун у осталим облицима 

3401 30 00 - Органски површински активни производи и препарати за  

прање коже, у облику течности или крема и припремљени за 

продају на мало, са додатком или без додатка сапуна 

3402 Органска површински активна средства (осим сапуна); 

површински активни препарати, препарати за прање 

(укључујући помоћне препарате за прање) и препарати за 

чишћење са додатком или без додатка сапуна, осим оних из тар. 

броја 3401: 

3402 20 - Препарати припремљени за продају на мало 

3402 90 - Остало: 

3402 90 90 - - препарати за прање и препарати за чишћење 

3405 Средства за полирање и креме, за обућу, намештај, подове, 

каросерије, стакло или метал, пасте и прашкови за уклањање 

масноћа и слични препарати (без обзира на то да ли су у облику 

хартије, вате, филца, нетканих тканина, пластичних маса 

ћелијске структуре или гуме ћелијске структуре, импрегнисани, 

премазани или превучени таквим препаратима), осим воскова из 

тар. броја 3404 
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Наименовање 

3406 00 Свеће, свећице и слично 

3407 00 00 Масе за моделовање, укључујући оне припремљене за забаву 

деце; препарати познати као “зубарски восак” или као “смеше за  

зубарске отиске”, у сетовима, у паковањима за продају на мало 

или у облику плочица, потковица, штапића или слично; остали 

препарати за употребу у зубарству на бази гипса (печеног гипса 

или калцијум - сулфата): 

ex 3407 00 00 - Осим препарата за зубарство 

3506 Припремљени лепкови и остала припремљена средства за 

лепљење, на другом месту непоменута нити обухваћена; 

производи подесни за употребу као лепкови или средства за 

лепљење, припремљени за продају на мало као лепкови или 

средства за лепљење, у паковањима нето масе не преко 1 kg: 

3506 10 00 - Производи подесни за употребу као лепкови или средства за 

лепљење, припремљени за продају на мало као лепкови или 

средства за лепљење, у паковањима нето масе не преко 1 kg 

 - Остало: 

3506 99 00 - - остало 

3604 Пиротехнички производи за ватромете, сигналне ракете, против 

градне ракете, сигналне ракете за маглу и остали пиротехнички 

производи: 

3604 90 00 - Остало 

3606 Фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима; 

производи од запаљивих материјала наведених у Напомени 2. уз 

ову Главу: 

3606 10 00 - Течна горива или гасовита горива преведена у течно стање, 

која се употребљавају за пуњење или допуњавање упаљача за 

цигарете и сличних упаљача, у судовима запремине не преко 300 

cm
3
 

3606 90 - Остало: 

 

3606 90 90 - - остало 

3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства 

против клијања, средства за регулацију раста биљака, 

дезинфектанти и слични производи припремљени у облике или 

паковања за продају на мало или као препарати или производи 

(на пример, сумпорисане траке, фитиљи, свеће и хартија за 

убијање мува) 

3825 Остатни производи хемијске индустрије или сродних 

индустрија, на другом месту непоменути нити обухваћени; 

градски отпад; талог из канализације; остали отпад наведен у 

Напомени 6. уз ову Главу: 

3825 90 - Остало: 

3825 90 10 - - алкални оксид гвожђа за пречишћавање гасова 
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ознака 
Наименовање 

3915 Отпаци, струготине и остаци од пластичних маса 

3916 Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, 

шипке, штапови и профилни облици од пластичних маса, 

површински обрађени или необрађени али друкчије 

необрађивани: 

3916 10 00 - Од полимера етилена 

3916 20 - Од полимера винил хлорида: 

3916 20 90 - - остало 

3916 90 - Од осталих пластичних маса: 

 - - од производа полимеризације добијених кондензацијом или 

премештањем група, хемијски модификованих или 

немодификованих: 

3916 90 11 - - - од полиестара 

3916 90 13 - - - од полиамида 

3916 90 15 - - - од епоксидних смола 

3916 90 19 - - - остали 

 - - од производа адиционе полимеризације: 

3916 90 51 - - - од полимера пропилена 

3916 90 59 - - - остало 

3917 Цеви, црева и прибор за њих (нпр.: спојнице, колена, 

прирубнице) од пластичних маса: 

 - Цеви и црева, крути: 

3917 21 - - од полимера етилена: 

3917 21 10 - - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију 

попречног пресека, површински обрађене или необрађене, али 

другачије необрађене 

3917 21 90 - - - остало 

ex 3917 21 90 - - - - Осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоплове 

3917 22 - - од полимера пропилена: 

3917 22 10 - - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију 

попречног пресека, површински обрађене или необрађене, али 

другачије необрађене 

3917 22 90 - - - остало 

ex 3917 22 90 - - - - Осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоплове 

3917 23 - - од полимера винил хлорида: 

3917 23 10 - - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију 

попречног пресека, површински обрађене или необрађене, али 

другачије необрађене 

3917 23 90 - - - остало 
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ex 3917 23 90 - - - - Осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоплове 

3917 29 - - од осталих пластичних маса: 

 - Остале цеви и црева: 

3917 32 - - остале, које нису ојачане нити комбиноване са другим 

материјалима, без прибора: 

 - - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију 

попречног пресека, површински обрађене или необрађене, али 

другачије необрађене: 

3917 32 10 - - - - од производа полимеризације добијених кондензацијом 

или премештањем група, хемијски модификованих или 

немодификованих 

  - - - - од производа адиционе полимеризације: 

3917 32 31 - - - - - од полимера етилена 

3917 32 35 - - - - - од полимера винил хлорида: 

ex 3917 32 35 - - - - - - Осим за дијализаторе 

3917 32 39 - - - - - остало 

3917 32 51 - - - - остало 

 - - - остало: 

3917 32 99 - - - - остало 

3917 33 00 - - остале, које нису ојачане нити комбиноване са другим 

материјалима, са прибором 

ex 3917 33 00 - - - Осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоплове 

3917 39 - - остале: 

3918 Покривачи подова од пластичних маса, самолепљиви или 

несамолепљиви, у ролнама или у облику плоча; тапети за зидове 

или таванице од пластичних маса, дефинисани у Напомени 9. уз 

ову Главу 

3921 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних 

маса: 

 - Целуларне (ћелијасте) структуре: 

3921 13 - - од полиуретана 

3921 14 00 - - од регенерисане целулозе 

3921 19 00 - - од осталих пластичних маса 

3923 

  

  

Производи за транспорт или паковање робе, од пластичних маса; 

запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи, од 

пластичних маса: 

  - Вреће и кесе (укључујући купасте): 

3923 29 - - од осталих пластичних маса 

3923 30 - Балони, боце, бочице и слични производи 

3923 40 - Калемови, копсови, цевчице и сличне подлоге 
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3923 50 - Запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи: 

3923 50 10 - - затварачи и заклопци за боце 

3923 90 - Остало 

3924 Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали производи за 

домаћинство и хигијенски или тоалетни производи, од 
пластичних маса: 

3924 90 - Остало 

3925 Грађевински производи за уграђивање, од пластичних маса, на 

другом месту непоменути нити обухваћени: 

3925 10 00 - Резервоари, цистерне, каце и слични судови, запремине преко 

300 l 

3925 90 - Остало 

3926 Остали производи од пластичних маса и производи од осталих 

материјала из тар. бројева 3901 до 3914: 

3926 30 00 - Фитинзи за намештај, каросерије и слично 

3926 40 00 - Статуете и остали украсни предмети 

3926 90 - Остало: 

3926 90 50 - - перфорисане корпе и слични производи, који се користе за 

филтрирање воде на улазу одвода 

 - - остало 

3926 90 92 - - - израђени од листова 

3926 90 97 - - - - Oстало: 

ex 3926 90 97 - - - - Осим: 

- хигијенски и фармацеутски производи (укључујући цуцле за 

бебе) 

- бленкови за контактна сочива 

4003 00 00 Регенерисана гума у примарним облицима или у облику плоча, 

листова или трака 

4004 00 00 Отпаци, струготине и остаци од гуме (осим тврде гуме), прах и 

грануле добијени од тих производа 

4009 Цеви и црева од гуме, осим од тврде гуме са прибором или без 

прибора (на пример: спојнице, колена, прирубнице): 

 - Неојачани или некомбиновани са другим материјалима: 

4009 11 00 - - без прибора 

4009 12 00 - - са прибором 

ex 4009 12 00 - - - Осим оних погодних за провођење гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове  

 - Ојачани или на други начин комбиновани само са металом 

4009 21 00 - - без прибора 
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4009 22 00 - - са прибором 

ex 4009 22 00 - - - Осим оних погодних за провођење гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове 

 - Ојачани или на други начин комбиновани само са текстилним 

материјалима: 

4009 31 00 - - без прибора 

4009 32 00 - - са прибором 

ex 4009 32 00 - - - Осим оних погодних за провођење гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове 

 - Ојачани или на други начин комбиновани са другим 

материјалима: 

4009 41 00 - - без прибора 

4009 42 00 - - са прибором 

ex 4009 42 00 - - - Осим оних погодних за провођење гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове 

4010 Траке или ремење од гуме за транспортне или трансмисионе 

сврхе: 

 - Траке и ремење за транспортне сврхе: 

4010 12 00 - - ојачани само текстилним материјалима 

4010 19 00 - - остали 

 - Траке или ремење за трансмисионе сврхе: 

4010 31 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног 

пресека (V ремење), V ребрасти, спољашњег обима преко 60 cm, 

али не преко 180 cm 

4010 32 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног 

пресека (V ремење), осим V ребрастих, спољашњег обима преко 

60 cm, али не преко 180 cm 

4010 33 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног 

пресека (V ремење), V ребрасти, спољашњег обима преко 180 

cm, али не преко 240 cm 

4010 34 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног 

пресека (V ремење), осим V ребрастих, спољашњег обима преко 

180 cm, али не преко 240 cm 

4010 35 00 - - бескрајни синхрони каишеви, спољашњег обима преко 60 cm, 

али не преко 150 cm 

4010 36 00 - - бескрајни синхрони каишеви, спољашњег обима преко 150 

cm, али не преко 198 cm 

4010 39 00 - - остали 

4011 Нове спољне пнеуматске гуме: 

4011 10 00 - За путничке аутомобиле (укључујући караван и тркачке 

аутомобиле) 

4011 20 - За аутобусе или камионе: 
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4011 20 90 - - са индексом оптерећења преко 121: 

ex 4011 20 90 - - - димензија наплатка не преко 61 cm 

4011 40 - За мотоцикле: 

4011 50 00 - За бицикле 

 - Остале, са стреластом или сличном шаром: 

4011 69 00 - - остало 

 -  Остало: 

4011 99 00 - - остало 

4013 Унутрашње гуме: 

4013 10 - За путничке аутомобиле (укључујући караване и тркачке 

аутомобиле), за аутобусе или камионе: 

4013 10 90 - - за аутобусе или камионе 

4013 20 00 - За бицикле 

4013 90 00 - Остале 

4015 Предмети одеће и прибор за одећу (укључујући и рукавице са 

или без прстију), за све врсте намене, од гуме, осим од тврде 

гуме: 

 - Рукавице са или без прстију: 

4015 19 - - остало 

4015 90 00 - Остало 

4016 Остали производи од гуме, осим од тврде гуме: 

 - Остало: 

4016 91 00 - - покривачи подова, простирачи и отирачи 

4016 92 00 - - гуме за брисање 

4016 93 00 - - производи за заптивање 

ex 4016 93 00 - - - Осим за техничке потребе, за цивилне ваздухоплове 

4016 95 00 - - остали производи на надувавање 

4016 99 - - остало: 

4016 99 20 - - - спојнице (наглавци) 

ex 4016 99 20 - - - - Осим за техничке потребе, за цивилне ваздухоплове 

 - - - остало: 

 - - - - за моторна возила из тар. бројева 8701 до 8705 : 

4016 99 52 - - - - - делови од гуме спојене за метал 

4016 99 58 - - - - - остало 

 - - - - остало: 
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4016 99 91 - - - - - делови од гуме спојене на метал 

ex 4016 99 91 - - - - - - Осим за техничке потребе, за цивилне ваздухоплове 

4016 99 99 - - - - - остало 

ex 4016 99 99 - - - - - - Осим за техничке потребе, за цивилне ваздухоплове 

4017 00 Тврда гума (нпр.: ебонит) у свим облицима, укључујући отпатке 

и остатке; производи од тврде гуме 

4201 00 00 Седларски и сарачки производи за било које животиње 

(укључујући штранге за амове, поводце, коленице, корпе за 

њушке, подметаче и јастуке за седла, торбе-бисаге, капуте за псе 

и слично), од било ког материјала 

4203 Одећа и прибор за одећу, од коже или вештачке коже 

4302 Штављена или обрађена крзна (укључујући главе, репове, шапе 

и друге комаде или одсечке), несастављена или састављена (са 

додавањем или без додавања других материјала), осим оних који 

се сврставају у тар. број 4303 

4303 Одећа, прибор за одећу и остали производи од крзна 

4304 00 00 Вештачко крзно и производи од вештачког крзна 

ex 4304 00 00 - Производи од вештачког крзна 

4410 Плоче иверице, плоче зване “ oriented strand board “ (OSB) и 

сличне плоче (нпр.:”wafer-board”) од дрвета или других 

дрвенастих (лигнинских) материјала, неагломерисаних или 

агломерисаних смолама или другим органским везивним 

средствима: 

 - Oд дрвета: 

4410 11 - - плоче иверице: 

4410 11 10 - - - необрађене или даље необрађиване сем брушења 

4410 11 30 ---површински превучене хартијом која је импрегнисана 

меламином 

4410 11 50 ---површински превучене са украсним ламинатима од 

пластичних маса 

4410 11 90 - - - остале 

4410 19 00 - - остале 

еx 4410 19 00 - - - Осим плоче зване „wafer-board “ 

4410 90 00 - Остало 

4411 Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала 

агломерисане или неагломерисане смолама или другим 

органским везивним средствима: 

 - Плоче влакнатице, средње густине (MDF): 

4411 12 - - дебљине не преко 5 mm: 

4411 12 10 - - - механички необрађене или површински непревучене: 
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ex 4411 12 10 - - - - густине преко 0,8 g/cm
3
 

4411 12 90 - - - остале: 

ex 4411 12 90 - - - - густине преко 0,8 g/cm
3
 

4411 13 - - дебљине преко 5 mm, али не преко 9 mm: 

4411 13 10 - - - механички необрађене или површински непревучене: 

ex 4411 13 10 - - - - густине преко 0,8 g/cm
3
 

4411 13 90 - - - остале: 

ex 4411 13 90 - - - - густине преко 0,8 g/cm
3
 

4411 14 - - дебљине преко 9 mm: 

4411 14 10 - - - механички необрађене или површински непревучене: 

ex 4411 14 10 - - - - густине преко 0,8 g/cm
3
 

4411 14 90 - - - остале: 

ex 4411 14 90 - - - - густине преко 0,8 g/cm
3
 

 - остале: 

4411 92 - - густине преко 0,8 g/cm
3
 

4412 Шпер плоче, фурниране плоче и слични слојевити производи од 

дрвета: 

4412 10 00 - Oд бамбуса: 

ex 4412 10 00 -- шпер плоче, које се састоје само од фурнирских листова од 

дрвета, чије су појединачне дебљине не преко 6 mm 

 - Остале шпер плоче, које се састоје само од фурнирских 

листова од дрвета (осим од бамбуса), чије су појединачне 

дебљине не преко 6 mm: 

4412 32 00 - - остале, са најмање једним спољним слојем од нечетинарског 

дрвета 

4412 39 00 - - остале 

4414 00 Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне 

производе: 

4414 00 10 - Од тропског дрвета наведеног у Додатној напомени 2. за 

тарифне подбројеве ове Главе 

4418 Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство од 

дрвета, укључујући плоче са ћелијастом структуром, састављене 
подне плоче, резана и цепана шиндра: 

4418 40 00 - Оплата за бетонске грађевинске радове 

4418 60 00 - Стубови и греде 

4418 90 - Остало: 

4418 90 10 - - лепком ламинирана грађа 
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4418 90 80 - - остало 

4421 Остали производи од дрвета: 

4421 10 00 - Вешалице за одела 

4421 90 - Остало: 

4421 90 91 - - од плоча влакнатица 

4602 Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно у 

облике, од материјала за плетарство или од производа који се 

сврставају у тар. број 4601; производи од луфе: 

 - Од биљних материјала: 

4602 11 00 - - од бамбуса 

ex 4602 11 00 - - -  корпарски, плетарски и слични производи, израђени 

директно у облике 

4602 12 00 - - од ратана 

ex 4602 12 00 - - -  корпарски, плетарски и слични производи, израђени 

директно у облике 

4602 19 - - остало: 

 - - - остало: 

4602 19 91 - - - - корпарски, плетарски и слични производи, израђени 

директно у облике од материјала за плетарство 

4808 Хартија и картон, таласасти (са или без залепљених равних 

површинских листова), наборани (креповани, плисирани), 

рељефни или бушени, у ролнама или листовима, осим оне врсте 

хартије која је описана у тар. броју 4803: 

4808 10 00 - Хартија и картон таласасти, укључујући бушене 

4814 Тапети за зидове и сличне зидне облоге од хартије; витрофаније 

за прозоре, од хартије 

4818 Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листови и 

траке од целулозних влакана, за употребу у домаћинству или за 

санитарне сврхе, у ролнама ширине не преко 36 cm или сечена у 

одређене димензије или облике; марамице, марамице за 

чишћење, пешкири, столњаци, салвете, пелене за бебе, 

хигијенски улошци, тампони, чаршави и слични предмети за 

домаћинство, болнице и санитарне потребе, одевни предмети и 

прибор за одевање од хартијине масе, хартије, целулозне вате 

или од листова или трака од целулозних влакана: 

4818 30 00 - Столњаци и салвете 

4818 90 - Остало 

4821 Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане и 

нештампане: 

4821 90 - Остале 
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4823 Остала хартија, картон, целулозна вата и листови и траке од 

целулозних влакана, сечени у одређене величине или облике; 

остали производи од хартијине масе, хартије, картона, целулозне 

вате или листова и трака од целулозних влакана: 

4823 70 - Ливени или пресовани производи од хартијине масе 

4907 00 Поштанске, таксене или сличне марке, непоништене, које су у 

оптицају или су намењене да буду у оптицају у земљи у којој 

имају или ће имати признату номиналну вредност; хартије са 

утиснутим жигом; банкноте, чекови, акције, деонице, обвезнице 

и слична документа 

4909 00 Штампане или илустроване поштанске разгледнице; честитке и 

карте које имају личне поруке, штампане, илустроване или 

неилустроване, са ковертима или без коверата или украса: 

4909 00 10 - Штампане или илустроване поштанске разгледнице 

4911 Остали штампани материјал, укључујући штампане слике и  

 - Остало: 

4911 91 00 - - слике, гравуре и фотографије 

6401 Непромочива обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од 

каучука, гуме или пластичне масе, чије лице није причвршћено 

за ђон нити спојено с њим ушивањем, закивањем закивцима или 

ексерима, помоћу вијака, чепова или сличним поступцима: 

6401 10 - Обућа са заштитном металном капном 

 - Остала обућа: 

6401 92 - - која покрива глежањ, али не и колена 

6401 99 00 - - Остало: 

ex 6401 99 00 - - - Осим оних која покривају колена 

6402 Остала обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од каучука, 

гуме или пластичне масе: 

 - Спортска обућа: 

6402 12 - - скијашке ципеле, ципеле за скијашки крос - контри и ципеле 

за даску за снег 

6402 19 00 - - остало 

6403 Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или 

вештачке коже и лицем (горњиштем), од коже: 

 - Спортска обућа: 

6403 12 00 - - скијашке ципеле, ципеле за скијашки крос-контри и ципеле за 

даску за снег 

6403 19 00 - - остала 

6403 20 00 - Обућа са ђоновима од коже и лицем  (горњиштем) од кожних 

каишева, који иду преко риса и око палца 

 - Остала обућа са ђоновима од коже: 
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6403 59 - - остало: 

 - - - остало : 

 - - - - обућа са лицем од каишева или која има један или 

неколико исечених делова : 

6403 59 11 - - - - - са комбинацијом ђона и пете, висине преко 3 cm 

 - - - - - остало, са унутрашњим ђоном дужине: 

6403 59 31 - - - - - - мањим од 24 cm 

 - - - - - - 24 cm и већим: 

6403 59 35 - - - - - - - за мушкарце 

6403 59 39 - - - - - - - за жене 

6403 59 50 - - - - папуче и друга обућа за по кући 

 - - - - остала, са унутрашњим ђоном дужине: 

6403 59 91 - - - - - мањим од 24 cm 

 - - - - - 24 cm и већим: 

6403 59 95 - - - - - - за мушкарце 

6403 59 99 - - - - - - за жене 

6404 Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, од коже 

или вештачке коже и лицем (горњиштем) од текстилних 

материјала 

6406 Делови обуће (укључујући горњишта која су спојена или 

неспојена са унутрашњим ђоновима); улошци за обућу, умеци за 

пете и слични производи; камашне, увијаче и слични производи 

и њихови делови 

6506 Остале покривке за главу, укључујући постављене или 

украшене: 

6506 10 - Заштитне (кациге, шлемови и сл.): 

6506 10 10 - - од пластичних маса 

6602 00 00 Штапови, штапови-столице, бичеви, корбачи и сл.  

6603 Делови, украси и прибор производа из тар. брoja 6601 и 6602: 

6603 90 - Остало: 

6603 90 90 - - остало 

6701 00 00 Коже и други делови птица, са њиховим перјем и паперјем, 

перје, делови перја, паперје и производи од њих (осим 

производа из тар. броја 0505 и обрађених бадрљица и перја) 

6801 00 00 Коцке за калдрму, ивичњаци и плоче за тротоаре од природног 

камена (осим од шкриљаца) 
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6802 Обрађени камен за споменике и грађевине (осим шкриљаца) и 

производи од њих, осим производа из тар. броја 6801; коцкице 

за мозаик и слично од природног камена (укључујући и од 

шкриљаца) на подлози или без подлоге; вештачки обојене 

грануле, љуспице и прах од природног камена (укључујући и од 

шкриљаца) 

6803 00 Шкриљац обрађен, производи од шкриљца или агломерисаног 

шкриљца 

6806 Вуна од шљаке-згуре, вуна од камена и сличне минералне вуне; 

експандирани или листасти вермикулит, експандиране глине, 

пенушава згура и слични експандирани минерални материјали; 

мешавине и производи од минералних материјала за термичку 

или звучну изолацију или за апсорбовање звука, осим оних из 

тар. броја 6811, 6812 или из Главе 69: 

6806 20 - Вермикулит цепан у листове, експандирана глина, пенушава 

шљака и слични експандирани минерални материјали 

(укључујући међусобне мешавине) 

6806 90 00 - Остало 

6810 Производи од цемента, бетона или вештачког камена, армирани 

или неармирани 

6813 Фрикциони материјал и производи од фрикционог материјала 

(нпр.: плоче, ваљци, траке, сегменти, дискови, подметачи, 

облоге), немонтирани за кочнице, квачила или слично, на бази 

азбеста, осталих минералних материјала или целулозе, па и 

комбиновани са текстилом или другим материјалима: 

6813 20 00 - Који садрже азбест: 

ex 6813 20 00 - - облоге и плочице за кочнице, осим оних који се користе за 

цивилне ваздухоплове 

 - Који не садрже азбест: 

6813 81 00 - - облоге и плочице за кочнице: 

ex 6813 81 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

6815 Производи од камена или осталих минералних материјала 

(укључујући угљена влакна, производе од угљених влакана и 

производе од тресета), на другом месту непоменути нити 

обухваћени: 

 - Остали производи: 

6815 91 00 - - који садрже магнезит, доломит или хромит 

6815 99 - - остало: 

6815 99 10 - - - од ватросталних материјала, хемијски везаних 

6815 99 90 - - - остало 

6902 Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални 

керамички производи за уградњу, осим оних од силикатног 

фосилног брашна или од сличних силикатних земљи: 
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6902 90 00 - Остало: 

ex 6902 90 00 - - Осим на бази угљеника или циркона 

6904 Керамичке зидарске опеке, блокови за подове, блокови, носачи и 

слично 

6905 Црепови, делови димњака, украси и остали производи за 

грађевинарство, од керамике 

6906 00 00 Керамичке цеви, одводи, олуци и прибор за цеви 

6908 Глазиране керамичке плочице за поплочавање или облагање; 

глазиране керамичке коцкице и слично за мозаик на подлози или 

без подлоге: 

6908 90 - Остало: 

 - - остало: 

 - - - остало: 

 - - - - остало: 

6908 90 99 - - - - - остало 

6909 Керамички производи за лабораторијску, хемијску или осталу 

техничку употребу; корита, каде и слични судови који се 

употребљавају у пољопривреди; керамички лонци, тегле и 

слични производи који се употребљавају за транспорт или 

паковање робе: 

 - Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу 

техничку употребу: 

6909 12 00 - - производи чија је тврдоћа по „Mohs” скали 9 или већа 

6909 19 00 - - остало 

6909 90 00 - Остало 

6911 Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали предмети за 

домаћинство и тоалетну употребу, од порцелана: 

6911 90 00 - Остало 

6912 00 Керамичко стоно и кухињско посуђе, остали предмети за 

домаћинство и тоалетну употребу од керамике, осим од 

порцелана 

6913 Статуете и остали украсни производи од керамике 

6914 Остали производи од керамике: 

6914 90 - Остало 

7007 Сигурносно стакло, од каљеног или слојевитог стакла: 

 - Каљено сигурносно стакло: 

7007 11 - - величине и облика подесног за уграђивање у возила, 

ваздухоплове, васионске бродове или пловила 

7007 19 - - остало: 
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7007 19 20 - - - обојено у маси, непровидно, плакирано или са слојем за 

апсорпцију или рефлексију 

7007 19 80 - - - остало 

 - Ламинирано (слојевито) сигурносно стакло: 

7007 21 - - величине и облика погодног за уградњу у возила, 

ваздухоплове, васионске бродове и пловила: 

7007 21 20 - - - величине и облика подесног за уградњу у моторна возила 

7007 21 80 - - - остало: 

ex 7007 21 80 - - - - Осим ветробранског стакла, неурамљеног, за цивилне 

ваздухоплове 

7007 29 00 - - остало 

7008 00 Вишезидни панел елементи за изолацију, од стакла 

7009 Огледала од стакла, урамљена или неурамљена, укључујући и 

ретровизоре: 

7009 10 00 - Ретровизори (огледала за возила) 

7010 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали контејнери, 

од стакла, за транспорт или паковање робе; тегле од стакла за 

конзервирање, чепови, поклопци и остали затварачи од стакла: 

7010 90 - Остало: 

 - - остало: 

 - - - остало, запремине од: 

 - - - - мање од 2,5 l: 

 - - - - - за пиће и храну: 

 - - - - - - боце: 

 - - - - - - - од необојеног стакла, запремине од: 

7010 90 45 - - - - - - - - 0,15 l или више али не више од 0,33 l 

 - - - - - - - од обојеног стакла, запремине од: 

7010 90 53 - - - - - - - - више од 0,33 l али мање од 1 l 

7010 90 55 - - - - - - - - 0,15 l или више али не више од 0,33 l 

7011 Стаклени омотачи (укључујући балоне и цеви), отворени и 

њихови стаклени делови без фитинга, за електричне сијалице, 

катодне цеви или слично: 

7011 90 00 - Остало 

7014 00 00 Производи од стакла за сигнализацију и оптички делови од 

стакла (осим оних из тар. броја 7015), оптички необрађени 

7015 Стакла за часовнике и слична стакла, стакла за некорективне и 

корективне наочаре, искривљена, савијена, издубљена и слично 

обрађена, оптички необрађена; издубљена сферна стакла и 

сегменти за производњу таквих стакала: 
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7015 90 00 - Остало 

7016 Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од 

пресованог или ливеног стакла, армирани или неармирани, који 

се употребљавају у грађевинарству; стаклене коцкице и остала 

ситна стаклена роба на подлози или без подлоге за мозаик или 

сличне украсне сврхе; оловом уоквирена прозорска окна у боји 

(“витражно”, “катедрално”, “уметничко”) и слично; 

мултицелуларно или пенасто стакло у облику блокова, панела, 

плоча или сличних облика: 

7016 10 00 - Стаклене коцкице и остала ситна стаклена роба, на подлози 

или без подлоге, за мозаике или сличне декоративне сврхе 

7018 Перле од стакла, имитација бисера, имитација драгог или 

полудрагог камења и слична ситна стаклена роба и предмети од 

тих производа, осим имитације накита, очи од стакла, осим 

протетичких предмета; статуете и остали украси од стакла 

израђени на дуваљкама, осим имитације накита; стаклене 

куглице пречника не преко 1 mm: 

7018 10 - Перле од стакла, имитације бисера, имитације драгог или 

полудрагог камења и слична ситна стаклена роба 

7018 20 00 - Стаклене куглице пречника не преко 1 mm 

7018 90 - Остало: 

7018 90 90 - - остало 

7019 Стаклена влакна (укључујући стаклену вуну) и производи од 

њих (нпр: предиво, тканине): 

 - Снопови стаклених влакана, ровинг, предиво и сечене нити: 

7019 11 00 - - сечене нити, дужине не преко 50 mm 

 - Копрене (воал), мреже, мат, асуре, плоче и  слични неткани 

производи: 

7019 39 00 - - остало 

7019 40 00 - Ткани материјали од ровинга 

 - Остали ткани материјали: 

7019 52 00 - - ширине преко 30 cm, платненог преплетаја, масе мање од 250 

g/m
2
, од филамената нумерације по једној жици не преко 136 

текса 

7019 59 00 - - остало 

7020 00 Остали производи од стакла: 

7020 00 05 - Кварцне цеви и држачи за реакторе, намењене за стављање у 

дифузионе и оксидационе пећи за производњу 

полупроводничких материјала 

 - Остало: 

7020 00 10 - - од топљеног кварца или од другог топљеног силицијум 

диоксида 
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7020 00 30 - - од стакла које има линеарни коефицијенат ширења или 

дилaтације не преко 5 x 10
-6

 по Келвину, на температури од 0ºC 

до 300ºC 

7020 00 80 - - остало 

7117 Имитација накита: 

 - Од простих метала, укључујући и који су превучени 

племенитим металима: 

7117 19 - - остало: 

7117 19 10 - - - са деловима од стакла 

 - - - без делова од стакла: 

7117 19 99 - - - - остало 

7117 90 00 - Остало 

7208 Топло ваљани пљоснати производи од гвожђа или нелегираног 

челика, ширине 600 mm или веће, неплатирани и непревучени: 

 - Остали, у котуровима, само топло ваљани: 

7208 39 00 - - дебљине мање од 3 mm 

7216 Профили од гвожђа или нелегираног челика: 

 - Остали: 

7216 91 - - хладно добијени или хладно довршени од пљоснатих 

ваљаних производа 

7216 99 00 - - остали 

7217 Хладно добијена жица од гвожђа или нелегираног челика: 

7217 10 - Непревучена, полирана или неполирана: 

 - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: 

 - - - максималне димензије попречног пресека 0,8 mm или веће: 

7217 10 39 - - - - остала 

7217 20 - Превучена цинком: 

 - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: 

7217 20 30 - - - максималне димензије попречног пресека 0,8 mm и веће 

7217 20 50 - - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по 

маси 

7302 Mатеријал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од 

гвожђа или челика: шине, шине вођице и назубљене шине, 

скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови 

скретница, прагови, везице, шинске столице, клинови шинских 

столица, подложне плочице, причврсне плочице, дистантне 

шипке и мотке, други делови специјално конструисани за 

постављање, спајање и причвршћивање шина: 

7302 40 00 - Везице и подложне плочице 
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7302 90 00 - Остало 

7310 Танкови, бурад, бачве, лимене кутије и слични контејнери, за 

било који материјал (осим компримованих или течних гасова), 

од гвожђа или челика, запремине не преко 300 l, са или без 

облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким 

или термичким уређајима: 

7312 Упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од  

гвожђа или челика, електрично неизоловани: 

7312 10 - Упредена жица, ужад и каблови: 

7312 10 20 - - од нерђајућег челика: 

ex 7312 10 20 - - - Осим опремљених или готових за употребу за цивилне 

ваздухоплове 

 - - остали, са максималном димензијом попречног  пресека: 

 - - - не преко 3 mm: 

7312 10 49 - - - - остали: 

ex 7312 10 49 - - - - - Осим опремљених или готових за употребу за цивилне 

ваздухоплове 

 - - - преко 3 mm: 

 - - - - упредена жица:: 

7312 10 61 - - - - - непревучена: 

ex 7312 10 61 - - - - - - Осим опремљених или готових за употребу за цивилне 

ваздухоплове 

 - - - - - превучена: 

7312 10 65 - - - - - - превучена цинком: 

ex 7312 10 65 - - - - - - - Осим опремљених или готових за употребу за цивилне 

ваздухоплове 

7312 10 69 - - - - - - остала 

ex 7312 10 69 - - - - - - - Осим опремљених или готових за употребу за цивилне 

ваздухоплове 

7312 90 00 - Остали: 

ex 7312 90 00 - - Осим опремљених или готових за употребу за цивилне 

ваздухоплове 

7314 Тканине (укључујући бесконачне траке), решетке, мреже и 

ограде, од гвоздене или челичне жице; решетке добијене 

просецањем и развлачењем једног комада лима или траке) од 

гвожђа или челика: 

7314 20 - Решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања, од 

жице максималне димензије попречног пресека од 3 mm или 

већег и који имају отворе величине 100 cm
2
 или веће 
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 - Остале решетке, мреже и ограде, заварене на местима 

укрштања: 

7314 39 00 - - остале 

7317 00 Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, валовити ексери, 

зашиљени крампони (осим оних из тар броја 8305) и слични 

предмети, од гвожђа или челика, са или без главе од другог 

материјала, али искључујући такве производе са главом од бакра 

7318 Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни 

клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични 

производи, од гвожђа или челика 

7320 Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика 

7321 Пећи за загревање просторија, штедњаци, решеткаста огњишта, 

кухињске пећи (укључујући и са помоћним казаном за 

централно грејање), роштиљи, мангали, гасни решои, грејачи 

тањира и слични апарати за домаћинство, неелектрични, и 

њихови делови, од гвожђа или челика: 

 - Остали апарати: 

7321 89 00 - - остало, укључујући  апарате на чврста горива 

ex 7321 89 00 - - - на чврста горива 

7322 Радијатори за централно грејање, неелектрично загревани и 

њихови делови, од гвожђа или челика; грејачи ваздуха и 

дистрибутори топлог ваздуха (укључујући дистрибуторе који 

такође могу дистрибуирати свеж или кондициониран ваздух), 

неелектрично загревани, са уграђеним моторним вентилатором, 

и њихови делови, од гвожђа или челика: 

 - Радијатори и њихови делови: 

7322 11 00 - - од ливеног гвожђа 

7322 19 00 - - остали 

7323 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови 

делови, од гвожђа или челика; вуна од гвожђа или челика, 

сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, 

рукавице и слично, од гвожђа или челика: 

 - Остало: 

7323 91 00 - - од ливеног гвожђа, неемајлирани 

7323 93 - - од нерђајућег челика 

7323 94 - - од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика, емајлирани: 

7323 94 10 - - - производи за стону употребу 

7323 99 - - остали: 

7323 99 10 - - - производи за стону употребу 

 - - - остало: 

7323 99 99 - - - - остало 
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7324 Санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или челика: 

 - Каде: 

7324 21 00 - - од ливеног гвожђа, емајлиране или неемајлиране 

7324 90 00 - Остало, укључујући и делове: 

ex 7324 90 00 - - санитарни производи (осим њихових делова), осим за 

цивилне ваздухоплове  

7325 Остали ливени производи од гвожђа или челика 

7326 Остали производи од гвожђа или челика 

7403 Рафинисани бакар и легуре бакра, сирови: 

 - Легуре бакра: 

7403 21 00 - - легуре бакра и цинка (месинг) 

7407 Шипке и профили, од бакра: 

 - Од легура бакра: 

7407 29 - - Остале: 

7408 Жица од бакра: 

 - Од рафинисаног бакра: 

7408 19 - - остала 

 - Од легура бакра: 

7408 22 00 - - од легура бакра и никла (купро-никл) или  бакра, никла и 

цинка (ново сребро) 

7410 Бакарне фолије (укључујући и штампане или са подлогом од 

хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) 

дебљине не преко 0,15 mm (не рачунајући подлогу): 

 - Без подлоге: 

7410 11 00 - - од рафинисаног бакра 

7418 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови 

делови, од бакра: сунђери за рибање посуђа и јастучићи за 

рибање или полирање, рукавице и слично, од бакра; санитарни 

предмети и њихови делови, од бакра: 

7418 20 00 - Санитарни предмети и њихови делови 

7419 Остали производи од бакра: 

 - Остали: 

7419 99 - - остало: 

7419 99 90 - - - остало 

7604 Шипке и профили, од алуминијума: 

 - Од легура алуминијума: 
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7604 29 - - остало: 

7604 29 10 - - - шипке 

7605 Жица од алуминијума: 

 - Од нелегираног алуминијума: 

7605 19 00 - - остала 

 - Од легура алуминијума: 

7605 21 00 - - максималне димензије попречног пресека преко 7 mm 

7605 29 00 - - остала 

7608 Цеви од алуминијума: 

7608 20 - Од легура алуминијума: 

 - - остале: 

7608 20 81 - - - само екструдиране 

ex 7608 20 81 - - - - Осим са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова 

или течности, за цивилне ваздухоплове  

7609 00 00 Прибор за цеви од алуминијума (нпр.: спојнице, колена, 

муфови) 

7611 00 00 Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од 

алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или 

течних гасова) запремине веће од 300 l, са или без облоге или 

топлотне изолације, али неопремљени механичким или 

термичким уређајима 

7612 Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери 

(укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), за било који 

материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине 

која не прелази 300 l, са или без облоге или топлотне изолације, 

али неопремљени механичким или термичкимуређајима 

7613 00 00 Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове 

7614 Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, 

електрично неизоловани 

7615 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови 

делови, од алуминијума; сунђери за рибање посуђа и јастучићи 

за рибање или полирање, рукавице и слично, од алуминијума; 

санитарни предмети и њихови делови, од алуминијума 

7616 Остали производи од алуминијума 

8201 Ручни алат: ашови, лопате, крампови, будаци, мотике, виле и 

грабуље; секире, косири и сличан алат за сечење; маказе свих 

врста за резање грана: косе, српови, ножеви за сено, маказе за 

живу ограду, клинови за цепање стабала и остали алат који се 

користи у пољопривреди, хортикултури или шумарству: 
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8202 Ручне тестере; листови за тестере свих врста (укључујући 

листове тестера за урезивање, пререзивање као и листови 

тестера без зубаца): 

8202 10 00 - Ручне тестере 

8205 Ручни алат и справе (укључујући стаклорезачке дијаманте), који 

на другом месту није поменут нити укључен; лампе за лемљење; 

менгеле, стеге и слично, осим прибора и делова за машине 

алатке; наковњи; преносне ковачнице; тоцила са постољем, 

окретана руком или педалом 

8206 00 00 Алат из два или више тар. бр. 8202 до 8205, у сетовима за 

продају на мало 

8207 Изменљиви алат за ручне алатке, са или без механичког погона, 

или за машине алатке (нпр.: за пресовање, ковање, утискивање, 

просецање, нарезивање и урезивање навоја, бушење, 

проширивање отвора, стругање, провлачење, глодање, умеци за 

одвртке) укључујући матрице за извлачење или екструдирање 

метала и алат за бушење стена и земље: 

 - Алат за бушење стена и земље: 

8207 13 00 - - са радним делом од кермета 

8207 19 - - остало, укључујући делове: 

8207 19 90 - - - остало 

8207 30 - Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање 

8207 40 - Алат за нарезивање или урезивање навоја 

8207 50 - Алат за бушење, осим за бушење стена и земље 

8207 60 - Алат за проширивање отвора, укључујући бушењем 

8207 70 - Алат за глодање 

8207 80 - Алат за стругање 

8207 90 - Остали изменљиви алат: 

 - - са радним делом од осталих материјала: 

8207 90 30 - - - умеци за одвијање и завијање вијака 

8207 90 50 - - - алат за израду озубљења 

 - - - остали са радним делом: 

 - - - - од кермета: 

8207 90 71 - - - - - за обраду метала 

8207 90 78 - - - - - остали 

 - - - - од осталих материјала: 

8207 90 91 - - - - - за обраду метала 

8207 90 99 - - - - - остали 
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8208 Ножеви и сечива, за машине или механичке справе 

8209 00 Плочице, штапићи, врхови и слично за алат, немонтирани, од 

кермета 

8211 Ножеви са сечивом, назубљени или не (укључујући вртне 

ножеве), осим ножева из тар. броја 8208, и сечива за ножеве: 

8211 10 00 - Сетови 

 - Остало: 

8211 91 - - стони ножеви са фиксираним сечивом 

8211 92 00 - - остали ножеви са фиксираним сечивом 

8211 93 00 - - ножеви са нефиксираним сечивима 

8211 94 00 - - сечива 

8212 Апарати за бријање, бријачи и сечива за бријање, жилети и др. 

(укључујући недовршена сечива у траци) 

8213 00 00 Маказе (укључујући кројачке и сличне маказе) и сечива за њих 

8214 Остали ножарски производи (нпр.: машине за шишање или 

стрижу, месарске или кухињске сатаре, месарске секире и 

ножеви за сецкање меса, ножеви за папир); сетови и справе за 

маникир и педикир (укључујући и турпије за нокте) 

8215 Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пену, лопатице за 

сервирање колача, ножеви за рибу, ножеви за маслац, штипаљке 

за шећер и сличан кухињски и стони прибор: 

8215 10 - Сетови, који садрже најмање један производ превучен 

племенитим металом 

8215 20 - Остали сетови 

 - Остали: 

8215 99 - - остали 

8301 Катанци и браве (на кључ, шифру или електричне), од простих 

метала; затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене 

браве од простих метала; кључеви за било који од поменутих 

производа, од простих метала: 

8301 10 00 - Катанци 

8301 30 00 - Браве за намештај 

8301 40 - Остале браве 

8301 50 00 - Затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене браве 

8301 60 00 - Делови 

8301 70 00 - Кључеви испоручени посебно 
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8302 Оков, прибор и слични производи од простих метала, за 

намештај, врата, степениште, прозоре, ролетне, каросерије, 

седларску робу, кофере, сандуке, кутије и слично; куке за 

вешање шешира, конзоле и слично, од простих метала; точкићи 

(за намештај и сл.), са елементима за причвршћивање, од 

простих метала, аутоматски затварачи врата, од простих метала: 

8302 30 00 - Остали оков, прибор и слични производи, за моторна возила 

 - Остали оков, прибор и слични производи: 

8302 41 00 - - грађевински оков 

8305 Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле, 

спајалице за акта и писма, јахачи за картотеке и слични 

канцеларијски предмети, од простих метала; прошивне 

спајалице у „траци” (нпр.: за канцеларије, тапетарију, паковање), 

од простих метала: 

8305 20 00 - Прошивне спајалице у „траци” 

8305 90 00 - Остало, укључујући делове 

8307 Савитљиве цеви, од простих метала, са или без прибора: 

8307 10 00 - Од гвожђа или челика: 

ex 8307 10 00 - - Осим са прибором за цивилне ваздухоплове 

8309 Затварачи (укључујући крунске затвараче, навојне затвараче и 

затвараче кроз које се сипа), поклопци од лима са или без навоја, 

пломбе и други прибор за паковање, од простих метала: 

8309 10 00 - Крунски затварачи 

8311 Жица, шипке, цеви, плоче, електроде и слични производи, од 

простих метала или металних карбида, обложени или испуњени 

топитељима, који се употребљавају за меко лемљење, тврдо 

лемљење, заваривање или наношење метала или металног 

карбида; жице и шипке агломерисане од праха простих метала, 

за метализацију прскањем: 

8311 10 - Обложене електроде од простих метала, за електролучно 

заваривање 

8311 20 00 - Жица од простог метала са језгром, за електролучно 

заваривање 

8402 Котлови за производњу водене и друге паре (осим котлова за 

централно грејање који могу да произведу пару ниског 

притиска); котлови за прегрејану воду: 

 - Котлови за производњу водене и друге паре: 

8402 11 00 - - котлови са водогрејним цевима и производњом паре преко 45 

t/h 

8402 12 00 - - котлови са водогрејним цевима и производњом паре не преко 

45 t/h 

8402 19 - - остали котлови за производњу паре, укључујући хибридне 

котлове 
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8402 20 00 - Котлови за прегрејану воду 

8403 Котлови за централно грејање, осим котлова из тар. броја 8402 

8404 Помоћни уређаји за котлове из тар. бр. 8402 или 8403 (нпр.: 

економајзери, прегрејачи, одстрањивачи чађи, рекуператори 

гаса); кондензатори за енергетске јединице на водену или другу 

пару: 

8404 10 00 - Помоћни уређаји за котлове из тар. бр. 8402 или 8403 

8404 20 00 - Кондензатори за енергетске јединице на водену или другу пару 

8407 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу 

свећице, са наизменичним или обртним кретањем клипа: 

 - Клипни мотори са наизменичним кретањем клипа, за погон 

возила из Главе 87: 

8407 31 00 - - запремине не преко 50 cm
3
 

8407 32 - - запремине преко 50 cm
3
, али не преко 250 cm

3
 

8407 33 - - запремине преко 250 cm
3
 , али не преко 1000 cm

3
: 

8407 33 90 - - - остали 

8407 34 - - запремине преко 1000 cm
3
: 

8407 34 10 - - - за индустријску монтажу: 

- једноосовинских трактора из тарифног подброја 8701 10; 

- моторних возила из тар. броја 8703; 

- моторних возила из тарифног броја 8704 са мотором запремине 

мање од 2 800 cm3; 

- моторних возила из тар. броја 8705: 

ex 8407 34 10 - - - - Осим за моторна возила из тар. броја 8703  

 - - - остали 

 - - - - нови, запремине: 

8407 34 91 - - - - - не преко 1500 cm
3
 

8407 34 99 - - - - - преко 1500 cm
3
 

8407 90 - Остали мотори: 

8408 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу 

компресије (дизел или полудизел): 

8408 20 - Мотори за погон возила из Главе 87: 

 - - остали: 

 - - - за пољопривредне или шумске тракторе точкаше, снаге: 

8408 20 31 - - - - не преко 50 kW 

8408 20 35 - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW 

 - - - за остала возила из Главе 87, снаге: 
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8408 20 51 - - - - не преко 50 kW 

8408 20 55 - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW: 

ex 8408 20 55 - - - - - Осим  за индустријску монтажу 

8408 90 - Остали мотори: 

 - - остали: 

 - - - нови, снаге: 

8408 90 41 - - - - не преко 15 kW: 

ex 8408 90 41 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8408 90 43 - - - - преко 15 kW, али не преко 30 kW: 

ex 8408 90 43 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8408 90 45 - - - - преко 30 kW, али не преко 50 kW: 

ex 8408 90 45 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8408 90 47 - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW: 

ex 8408 90 47 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8412 Остале погонске машине и мотори: 

 - Хидрауличне погонске машине и хидраулични мотори: 

8412 21 - - са линеарним кретањем (цилиндри): 

8412 21 20 - - - хидраулични системи: 

ex 8412 21 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8412 21 80 - - - остало: 

ex 8412 21 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8412 29 - - остало: 

8412 29 20 - - - хидраулични системи: 

ex 8412 29 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - - остали: 

8412 29 81 - - - - хидраулични мотори: 

ex 8412 29 81 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8412 29 89 - - - - остали: 

ex 8412 29 89 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Пнеуматске погонске машине и пнеуматски мотори: 

8412 31 00 - - са линеарним кретањем (цилиндри): 

ex 8412 31 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8412 39 00 - - остало: 
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ex 8412 39 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8412 80 - - осталo: 

8412 80 10 - - погонске машине на водену или другу пару 

8412 80 80 - - осталo: 

ex 8412 80 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8412 90 - Делови: 

8412 90 20 - - реактивних мотора, осим турбомлазних: 

ex 8412 90 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8412 90 40 - - хидрауличних погонских машина и хидрауличних мотора: 

ex 8412 90 40 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8412 90 80 - - осталo: 

ex 8412 90 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 Пумпе за течности, опремљене или не мерним уређајима; 

елеватори течности: 

 - Пумпе опремљене или предвиђене да буду опремљене мерним 

уређајима: 

8413 11 00 - - пумпе за гориво или мазиво, које се употребљавају на  

бензинским станицама или гаражама 

8413 19 00 - - остале: 

ex 8413 19 00  - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 20 00 - Ручне пумпе, осим оних из тар. подбројева 8413 11 и  8413 19: 

ex 8413 20 00  - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 30 - Пумпе за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора 

са унутрашњим сагоревањем: 

8413 30 80 - - остале: 

ex 8413 30 80 - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 40 00 - Пумпе за бетон 

8413 50 - Остале пумпе за потискивање са наизменичним кретањем: 

8413 50 20 - - хидраулични агрегати: 

ex 8413 50 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 50 40 - - дозирне пумпе: 

ex 8413 50 40  - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - остале: 

 - - - клипне пумпе: 

8413 50 61 - - - - хидрауличне: 

ex 8413 50 61 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 
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8413 50 69 - - - - остале 

ex 8413 50 69 - - - - - Осим клипно - мембранске капацитета већег од 15 l/s и 

осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 50 80 - - - остали 

ex 8413 50 80 - - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 60 - Остале пумпе за потискивање, са ротационим кретањем: 

8413 60 20 - - хидраулични агрегати: 

ex 8413 60 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - остале: 

 - - - зупчасте пумпе: 

8413 60 31 - - - - хидрауличне: 

ex 8413 60 31 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 60 39 - - - - остале: 

ex 8413 60 39 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - - крилне пумпе: 

8413 60 61 - - - - хидрауличне: 

ex 8413 60 61 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 60 69 - - - - остале: 

ex 8413 60 69 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 60 70 - - -  вијчане пумпе: 

ex 8413 60 70 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 60 80 - - - остале: 

ex 8413 60 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 70 - Остале центрифугалне пумпе: 

 - - потапајуће пумпе: 

8413 70 21 - - - једностепене 

8413 70 29 - - - вишестепене  

8413 70 30 - - циркулационе пумпе за грејне системе и снабдевање топлом 

водом  

 - - остале, са излазним пречником: 

8413 70 35 - - - не преко 15 mm: 

ex 8413 70 35 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - - преко 15 mm: 

8413 70 45 - - - - пумпе са каналним и бочноканалним лопатичним колом 

(ободне): 
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ex 8413 70 45 - - - - -осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - - - радијалне проточне пумпе: 

 - - - - - једностепене: 

 - - - - - - са једним улазним лопатичним колом: 

8413 70 51 - - - - - - - у једном блоку: 

ex 8413 70 51 - - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 70 59 - - - - - - - остале 

ex 8413 70 59 - - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 70 65 - - - - - - са више од једног улазног лопатичног кола: 

ex 8413 70 65 - - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 70 75 - - - - - вишестепене: 

ex 8413 70 75 - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - - - остале центрифугалне пумпе: 

8413 70 81 - - - - - једностепене: 

ex 8413 70 81 - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 70 89 - - - - - вишестепене: 

ex 8413 70 89 - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Остале пумпе; елеватори течности: 

8413 81 00 - - пумпе: 

ex 8413 81 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 82 00 - - елеватори течности 

 - Делови: 

8413 91 00 - - пумпи: 

ex 8413 91 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8413 92 00 - - елеватора течности 

8414 Ваздушне или вакуум пумпе, ваздушни или гасни компресори и 

вентилатори; вентилациони или рециркулациони одстрањивачи 

мириса са уграђеним вентилатором, укључујући оне опремљене 

филтерима: 

8414 30 - Компресори за расхладне уређаје: 

8414 30 20 - - снаге не преко 0,4 kW: 

ex 8414 30 20 - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - снаге преко 0,4 kW: 

8414 30 89 - - - остали: 

ex 8414 30 89 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 
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8414 40 - Ваздушни компресори уграђени на шасији приколице 

 - Вентилатори: 

8414 51 00 - - стони, подни, зидни, прозорски, плафонски или кровни 

вентилатори са уграђеним електромотором снаге не преко 125 

W: 

ex 8414 51 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8414 59 - - остали: 

8414 59 20 - - - аксијални вентилатори: 

ex 8414 59 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8414 59 40 - - - центрифугални вентилатори: 

ex 8414 59 40 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8414 59 80 - - - остало: 

ex 8414 59 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8414 60 00 - Одстрањивачи мириса са максималном хоризонталном 

страницом не преко 120 cm 

8414 80 - Остало: 

 - - турбокомпресори: 

8414 80 11 - - - једностепени: 

ex 8414 80 11 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8414 80 19 - - - вишестепени: 

ex 8414 80 19 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - компресори са наизменичним кретањем: 

 - - - притиска не преко 15 bar: 

8414 80 22 - - - - капацитета не преко 60 m
3 
/ h: 

ex 8414 80 22 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8414 80 28 - - - - капацитета преко 60 m
3
 / h: 

ex 8414 80 28 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - - притиска преко 15 bar: 

8414 80 51 - - - - капацитета не преко 120 m
3
 / h: 

ex 8414 80 51 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8414 80 59 - - - - капацитета преко 120 m
3
 / h: 

ex 8414 80 59 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - ротациони компресори: 

8414 80 73 - - - једноосовински: 

ex 8414 80 73 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 
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 - - - вишеосовински: 

8414 80 75 - - - - вијчани компресори: 

ex 8414 80 75 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8414 80 78 - - - - остали: 

ex 8414 80 78 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8414 80 80 - - остали: 

ex 8414 80 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8416 Горионици за ложишта на течно гориво, на чврсто гориво у 

праху или на гас; механички уређаји за ложење, укључујући 

њихове механичке решетке, механичке одстрањиваче пепела и 

сличне уређаје: 

8416 10 - Горионици за ложишта на течно гориво: 

8416 30 00 - Механички уређаји за ложење, укључујући њихове механичке 

решетке, механичке одстрањиваче пепела и сличне уређаје 

8417 Индустријске или лабораторијске пећи, укључујући пећи за 

спаљивање, неелектричне: 

8417 20 - Пекарске пећи, укључујући пећи за кекс: 

8417 80 - Остале: 

8417 80 20 - - пећи за печење керамичких производа 

8417 80 80 - - остале 

8418 Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или 

замрзавање, електрични или не; топлотне пумпе, осим уређаја за 

климатизацију ваздуха из тар. бр. 8415: 

 - Фрижидери за домаћинство: 

8418 21 - - компресиони: 

8418 21 10 - - - запремине преко 340 l 

 - - - остали: 

 - - - - остали, запремине: 

8418 21 91 - - - - - не преко 250 l 

8418 21 99 - - - - - преко 250 l, али не преко 340 l 

8418 29 00 - - остали 

ex 8418 29 00 - - - Осим апсорпциони, електрични 

8418 30 - Замрзивачи у облику сандука, запремине не преко 800 l: 

8418 30 20 - - запремине не преко 400 l: 

ex 8418 30 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8418 30 80 - - запремине преко 400 l, али не преко 800 l: 

ex 8418 30 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 
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8418 40 - Замрзивачи у облику ормара, запремине не преко 900 l: 

8418 40 20 - - запремине не преко 250 l: 

ex 8418 40 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8418 40 80 - - запремине преко 250 l, али не преко 900 l: 

ex 8418 40 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8418 50 - Остала опрема (сандуци, ормани, пултови, витрине и слично) 

за чување и излагање, са уграђеним уређајима за хлађење или 

замрзавање: 

 - - расхладне витрине и пултови (са уграђеном расхладном 

јединицом или испаривачем): 

8418 50 19 - - - остало 

 - - остала опрема за хлађење: 

8418 50 91 - - - за дубоко замрзавање, осим оних из тарифних подбројева  

8418 30 и 8418 40 

8418 50 99 - - - остало 

 - Остали уређаји за хлађење или замрзавање; топлотне пумпе: 

8418 61 00 - - топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију из тарифног 

броја 8415: 

ex 8418 61 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8418 69 00 - - остало: 

ex 8418 69 00 - - - осим апсорпционих топлотних пумпи и осим оних који се 

користе за цивилне ваздухоплове 

 - Делови: 

8418 91 00 - - кућишта за уградњу уређаја за хлађење или замрзавање 

8419 Машине, уређаји или лабораторијска опрема, електрично 

загревани или не (осим пећи и остале опреме из тарифног броја 

8514), за обраду материјала променом температуре, као што је: 

грејање, кување, пржење, дестилација, ректификација, 

стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, 

вапоризација, кондензација или расхлађивање, осим машина и 

уређаја за домаћинство; проточни и акумалациони грејачи воде, 

неелектрични: 

 - Проточни и акумулациони грејачи воде, неелектрични: 

8419 11 00 - - проточни грејачи воде на гас 

8419 19 00 - - остали 

 - Сушаре: 

8419 31 00 - - пољопривредних производа 

8419 39 - - остале 
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 - Остале машине, уређаји и опрема: 

8419 81 - - за припрему топлих напитака или за кување или грејање 

хране: 

8419 81 20 - - - перколатори и остали апарати за припремање кафе и 

осталих топлих пића: 

ex 8419 81 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8419 81 80 - - - остало: 

ex 8419 81 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8421 Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење; 

уређаји за филтрирање и пречишћавање течности или гасова: 

 - Уређаји за филтрирање и пречишћавање гасова: 

8421 39 - - остали: 

8421 39 20 - - - уређаји за филтрирање и пречишћавање ваздуха: 

ex 8421 39 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - - уређаји за филтрирање и пречишћавање осталих гасова: 

8421 39 40 - - - - влажним поступком: 

ex 8421 39 40 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8421 39 90 - - - - остали: 

ex 8421 39 90 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8422 Машине за прање посуђа; машине за чишћење и сушење боца и 

других судова; машине за пуњење, затварање, херметичко 

затварање и етикетирање боца, лименки, кутија, врећа и других 

контејнера; машине за капслирање боца, тегли, туба и сличних 

контејнера; остале машине за паковање и завијање (укључујући 

машине које раде помоћу термоскупљајућих фолија); машине за 

газирање пића: 

 - Машине за прање посуђа: 

8422 11 00 - - за домаћинство 

8422 19 00 - - остале 

8423 Ваге (осим вага осетљивости до 5 центиграма) укључујући и 

машине за бројање и контролу, које раде на бази мерења масе; 

тегови за ваге свих врста: 

8423 10 - Ваге за мерење масе особа, укључујући ваге за бебе; ваге за 

домаћинство 

8423 30 00 - Ваге за константну масу и ваге за испуштање унапред одређене 

масе материјала у кесе, вреће или контејнере, укључујући 

дозирне ваге 

 - Остале ваге: 

8423 81 - - максималног опсега мерења масе не већег од 30 kg: 
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8423 82 - - максималног опсега мерења масе преко 30 kg али не већег од 

5000 kg 

8423 89 00 - - остало 

8424 Механички уређаји (укључујући на ручни погон) за избацивање, 

дисперзију или распршавање течности или праха; апарати за 

гашење пожара, напуњени или не; пиштољи за прскање и 

слични уређаји; машине за избацивање паре или песка и сличне 

машине за избацивање млаза: 

8424 10 - Апарати за гашење пожара, напуњени или не: 

8424 10 20 - - масе не преко 21 kg: 

ex 8424 10 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8424 10 80 - - остали: 

ex 8424 10 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8425 Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка; хоризонтална и 

вертикална витла; дизалице за велике терете са малом висином 

дизања: 

 - Остала витла: 

8425 31 00 - - на електрични погон: 

ex 8425 31 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8425 39 - - остала: 

8425 39 30 - - - покретана клипним мотором са унутрашњим сагоревањем: 

ex 8425 39 30 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8425 39 90 - - - остала: 

ex 8425 39 90 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Дизалице за велике терете са малом висином дизања; дизалице 

за подизање возила: 

8425 41 00 - - непокретне дизалице за уградњу у радионице за оправку 

друмских возила 

8425 42 00 - - остале, хидрауличне: 

ex 8425 42 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8425 49 00 - - остале: 

ex 8425 49 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8426 Бродске дизалице (дерик дизалице); остале дизалице са краком и 

кабл дизалице; мостне дизалице и претоварни мостови, порталне 

дизалице, порталне аутокаре и аутокаре опремљене дизалицама: 

 - Остале дизалице, самоходне: 

8426 41 00 - - на точковима 

8426 49 00 - - остале 

 - Остале дизалице: 
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8426 91 - - предвиђене за уградњу на друмска возила 

8426 99 00 - - остале 

ex 8426 99 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8428 Остале машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар 

(нпр.: лифтови и покретне степенице, транспортери и жичаре): 

8428 20 - Транспортери, пнеуматски 

8428 20 30 - - посебно конструисани за употребу у пољопривреди 

 - - остали: 

8428 20 91 - - - за растресите материјале 

8428 20 98 - - - остали: 

еx 8428 20 98 ---- Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Остали транспортери који раде континуално,  за робу или 

материјал: 

8428 33 00 - - остали, с траком: 

ex 8428 33 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8428 39 - - остали: 

8428 39 20 - - - ваљкасти транспортери: 

ex 8428 39 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8428 39 90 - - - остали: 

ex 8428 39 90 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8428 90 - Остале машине: 

8428 90 30 - - машине за манипулацију у ваљаоницама; столови са ваљцима 

за доношење и одношење производа; истоваривачи и 

манипулатори за инготе, кугле, шипке и слабове 

 - - остале: 

 - - - утоваривачи, специјално конструисани за употребу у 

пољопривреди: 

8428 90 71 - - - - конструисани за прикључак на пољопривредне тракторе 

8428 90 79 - - - - остале 

 - - - остале: 

8428 90 91 - - - - механички утоваривачи за растресите материјале 

8428 90 95 - - - - остали: 

ex 8428 90 95 - - - - - Осим гурачи рударских вагонета, локомотивске и 

вагонске преноснице, истоварни уређаји за вагоне и слична 

манипулативна опрема за железничке вагоне 
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8429 Булдожери, англдозери, машине за равнање (гредери), скрепери, 

багери, утоваривачи са лопатом, машине за набијање и друмски 

ваљци, самоходни: 

 - Булдожери и англдозери: 

8429 11 00 - - гусеничари: 

ex 8429 11 00 - - - снаге не преко 250 kW 

8429 19 00 - - остало 

8429 40 - Машине за набијање и друмски ваљци: 

 - Багери и утоваривачи: 

8429 51 - - утоваривачи са предњом лопатом: 

 - - - остали: 

8429 51 91 - - - - утоваривачи са лопатом, гусеничари 

8429 51 99 - - - - остали 

8429 52 - - машине са надградњом, која се обрће 360º 

8429 59 00 - - остали 

8433 Машине за бербу, жетву и вршидбу, укључујући пресе за 

балирање сламе и сточне хране; травокосачице и друге машине 

за кошење; машине за чишћење, сортирање или селекцију јаја, 

воћа или других пољопривредних производа, осим машина из 

тар. бр. 8437: 

 - Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене: 

8433 11 - - са мотором и хоризонтално ротирајућим резним уређајем 

8433 19 - - остале 

8433 20 - Остале косачице, укључујући полужне прикључне косачице за 

монтажу на трактору 

8433 30 - Остале машине за сено 

8433 40 - Пресе за балирање сламе и сточне хране, укључујући и машине 

за скупљање и везивање у бале 

 - Остале машине за убирање пољопривредних производа (жетву, 

бербу итд); машине за одвајање зрна од биљке (вршидбу, 

круњење итд): 

8433 51 00 - - комбајни за убирање пољопривредних производа, са 

одвајањем зрна од биљке 

8433 52 00 - - остале машине за одвајање зрна од биљке (вршидбу, 

круњење, итд) 

8433 53 - - машине за вађење коренастих или гомољастих плодова: 

8433 53 30 - - - комбајни за репу 

8433 59 - - остале: 

 - - - комбајни за силажу: 
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8433 59 11 - - - - самоходни 

8433 59 19 - - - - остали 

8433 60 00 - Машине за чишћење или сортирање јаја, воћа или других 

пољопривредних производа 

8435 Пресе, муљаче и сличне машине, које се користе у производњи  

вина, јабуковаче, воћних сокова или сличних напитака и пића: 

8435 10 00 - Машине 

8436 Остале машине за пољопривреду, хортикултуру, шумарство, 

живинарство и пчеларство, укључујући уређаје за клијање 

снабдевене механичком или термичком опремом; инкубатори и 

топле батерије за пилиће 

8437 Машине за чишћење или сортирање семена, зрневља или 

сушеног махунастог поврћа; машине за млинарску индустрију 

или за прераду житарица или сушеног махунастог поврћа, осим 

машина за пољопривредна газдинства: 

8437 10 00 - Машине за чишћење или сортирање семена, зрневља или 

сушеног махунастог поврћа 

8437 80 00 - Остале машине 

8438 Машине које се не сврставају у друге тар. бројеве ове главе, за 

индустријско припремање или производњу хране или пића, осим 

машина за екстракцију или припремање животињских или 

биљних масти или уља 

8450 Машине за прање, за домаћинство и перионице, укључујући  

машине које перу и суше: 

 - Машине капацитета сувог рубља не већег од 10 kg: 

8450 11 - - потпуно аутоматске машине: 

8450 11 90 - - - капацитета сувог рубља преко 6 kg, али не преко 10 kg 

8450 12 00 - - остале, са уређајем за центрифугално сушење 

8450 19 00 - - остале 

8451 Машине (осим машина из тар. бр. 8450) за прање, чишћење, 

цеђење, сушење, пеглање (укључујући пресе за обликовање и 

фиксирање форми), бељење, бојење, апретирање, довршавање, 

превлачење или импрегнисање текстилног предива, тканина, 

плетенина и др., или готових текстилних предмета и машине за 

наношење препарата на основну тканину или другу подлогу која 

се користи у производњи подних покривки као што је линолеум; 

машине за намотавање, одмотавање, савијање, сечење или 

зупчасто изрезивање текстилних тканина: 

 - Машине за сушење: 

8451 21 - - капацитета сувог рубља не преко 10 kg 

8451 29 00 - - остале 
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8456 Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста 

ласером или другим светлосним или фотонским снопом, 

ултразвуком, електроерозијом, електрохемијским поступком, 

електронским снопом, јонским снопом или млазом плазме: 

8456 10 00 - Ласером, другим светлосним или фотонским снопом 

ex 8456 10 00 - - Осим врста које се користе у производњи полупроводничких 

плочица (wafers) или полупроводничких елемената 

8456 20 00 - Ултразвуком 

8456 30 - Електроерозијом 

8456 90 00 - Остале 

8457 Обрадни центри, обрадне јединице и трансфер машине, за 

метале 

8458 Стругови (укључујући центре за стругање) за обраду метала 

8459 Машине алатке (укључујући обрадне главе на клизним 

носачима) за обраду метала: бушењем, проширивањем отвора, 

глодањем, урезивањем или нарезивањем навоја, осим стругова и 

центара за стругање из тар. бр. 8458 

8460 Машине алатке за чишћење (абразивом и сл.), оштрење, 

брушење, хоновање, леповање, полирање или друге завршне 

обраде метала или кермета помоћу брусева, абразива или 

производа за полирање, осим машина за резање, брушење или 

другу завршну обраду зупчаника из тар. бр. 8461 

8461 Машине алатке за рендисање, провлачење, израду зупчаника: 

резањем, брушењем или другом завршном обрадом, сечење 

тестером или на други начин и остале машине алатке за обраду 

метала или кермета, скидањем струготине, на другом месту 

непоменуте нити обухваћене 

8462 Машине алатке (укључујући пресе) за обраду метала слободним  

или ковањем у калупу; машине алатке за обраду метала 

савијањем, исправљањем, сечењем, просецањем или исецањем; 

пресе за обраду метала или металних карбида које нису 

претходно поменуте 

8463 Остале машине алатке за обраду метала или кермета, без 

скидања струготине: 

8463 10 - Машине за вучење шипки, цеви, профила, жице и сл.: 

8463 10 90 - - остале 

8463 20 00 - Машине за израду навоја ваљањем 

8463 30 00 - Машине за обраду жице 

8463 90 00 - Остале 

8468 Машине и апарати за лемљење и заваривање, укључујући и оне 

које могу да режу, осим машина из тар. броја 8515; машине и 

апарати на гас за површинско каљење 
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8474 Машине за сортирање, просејавање, сепарацију, прање, 

дробљење, млевење, мешање или гњечење земље, камена, руда 

или других минералних материјала у чврстом стању 

(укључујући прах и масупасту); машине за агломерисање, 

моделирање или обликовање чврстих минералних горива, 

керамичке масе, цемента, гипса или других минералних 

производа у облику праха или масе-пасте; машине за израду 

ливачких калупа од песка: 

 - Машине за мешање или гњечење: 

8474 32 00 - - машине за мешање минералних материјала са битуменом 

8474 39 - - остале 

8474 80 - Остале машине 

8479 Машине и механички уређаји са посебним функцијама, 

непоменуте нити обухваћене на другом месту у овој глави: 

 - Остале машине и механички уређаји: 

8479 82 00 - - машине за мешање, гњечење, дробљење, млевење, 

просејавање, решетање, хомогенизацију и емулзификацију 

8479 89 - - остало: 

8479 89 60 - - - системи за централно подмазивање 

8481 Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, котлове, 

резервоаре, каце и слично, укључујући вентиле за смањење 

притиска и термостатски управљане вентиле: 

8481 80 - Остали уређаји: 

 - - славине и вентили за судопере, умиваонике, бидее, котлиће за 

воду, каде и сл: 

8481 80 11 - - - вентили за мешање 

8481 80 19 - - - остало 

 - - вентили за радијаторе за централно грејање: 

8481 80 31 - - - термостатски 

8481 80 39 - - - остали 

8481 80 40 - - вентили за спољашње и унутрашње пнеуматске гуме 

 - - остали: 

 - - - регулациони вентили: 

8481 80 59 - - - - остали 

 - - - остали: 

 - - - - засуни: 

8481 80 61 - - - - - од ливеног гвожђа 

8481 80 63 - - - - - од челика 

8481 80 69 - - - - - остали 
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 - - - - запорни вентили: 

8481 80 71 - - - - - од ливеног гвожђа 

8481 80 73 - - - - - од челика 

8481 80 79 - - - - - остали 

8481 80 85 - - - - лептирасти вентили 

8481 80 87 - - - - мембрански вентили 

8481 90 00 - Делови 

8482 Котрљајни лежаји: 

8482 10 - Куглични лежаји: 

8482 10 90 - - остали 

8483 Трансмисиона вратила (укључујући брегаста вратила и 

коленаста вратила) и криваје; кућишта за лежаје и клизни 

лежаји; зупчаници, зупчасти и фрикциони преносници; навојна 

вретена са куглицама и ваљцима; мењачке кутије и други 

мењачи брзина, укључујући претвараче обртног момента; 

замајци, кајишници и ужаници (укључујући за котураче); 

укључно-искључне спојнице и спојнице за вратила (укључујући 

зглобне спојнице): 

8483 10 - Трансмисиона вратила (укључујући брегаста и коленаста  

вратила) и криваје: 

 - - криваје и коленаста вратила: 

8483 10 21 - - - од ливеног гвожђа или ливеног челика: 

ex 8483 10 21 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 10 25 - - - од челика кованог у отвореном калупу: 

ex 8483 10 25 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 10 29 - - - остала: 

ex 8483 10 29 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 10 50 - - зглобна вратила: 

ex 8483 10 50 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 30 - Кућишта за лежаје, без уграђених котрљајних лежаја; клизни 

лежаји: 

8483 30 80 - - клизни лежаји: 

ex 8483 30 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 40 - Зупчасти и фрикциони преносници, искључујући зупчанике, и 

остале трансмисионе елементе испоручене посебно; навојна 

вретена са куглицама и ваљцима; мењачке кутије и други 

мењачи брзина, укључујући претвараче обртног момента: 

8483 40 30 - - навојна вретена са куглицама или ваљцима: 
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ex 8483 40 30 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 40 90 - - остало: 

ex 8483 40 90 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 60 - Укључно-искључне спојнице и спојнице за вратила 

(укључујући зглобне спојнице): 

8483 60 20 - - од ливеног гвожђа или ливеног челика: 

ex 8483 60 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8483 60 80 - - остале: 

ex 8483 60 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8486 Машине и апарати оне врсте која се употребљава искључиво 

или углавном за производњу полупроводничких ингота 

(«boules») или дискова (плочица), полупроводничких елемената, 

електронских интегрисаних кола или равних дисплеја; машине и 

апарати посебно наведени у напомени 9 под (В) уз ову главу; 

делови и прибор: 

8486 30 - Машине и апарати за производњу равних дисплеја: 

8486 30 30 - - апарати за суво нагризање електричних веза на подлоге 

уређаја са течним кристалима (LCD) 

8501 Електромотори и електрични генератори (осим генераторских 

агрегата): 

8501 10 - Мотори снаге не преко 37,5 W: 

8501 20 00 - Универзални мотори за наизменичну и једносмерну струју, 

снаге преко 37,5 W: 

ex 8501 20 00 - - Осим снаге преко 735 W до 150 кW за цивилне ваздухоплове 

 - Остали мотори једносмерне струје; генератори једносмерне 

струје: 

8501 31 00 - - снаге не преко 750 W: 

ex 8501 31 00 - - - Осим мотора снаге преко 735 W, генератора једносмерне 

струје, за цивилне ваздухоплове 

8501 32 - - снаге преко 750 W, али не преко 75 kW: 

8501 32 20 - - -  снаге преко 750 W, али не преко 7,5 kW: 

ex 8501 32 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8501 32 80 - - - снаге преко 7,5 kW, али не преко 75 kW: 

ex 8501 32 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8501 33 00 - - снаге преко 75 kW, али не преко 375 kW: 

ex 8501 33 00 - - - Осим мотора снаге до 150 кW и генератора, за цивилне 

ваздухоплове 

8501 34 - - снаге преко 375 kW: 
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8501 34 50 - - - вучни мотори 

 - - - остали, снаге: 

8501 34 92 - - - - преко 375 kW, али не преко 750 kW: 

ex 8501 34 92 - - - - - Осим генератора за цивилне ваздухоплове 

8501 34 98 - - - - преко 750 kW:  

ex 8501 34 98 - - - - - Осим генератора за цивилне ваздухоплове 

 - Остали мотори наизменичне струје, вишефазни: 

8501 53 - - снаге преко 75 kW: 

 - - - остали, снаге: 

8501 53 94 - - - - преко 375 kW, али не преко 750 kW 

8501 53 99 - - - - преко 750 kW 

 - Генератори наизменичне струје: 

8501 62 00 - - снаге преко 75 kVA, али не преко 375 kVA: 

ex 8501 62 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8501 63 00 - - снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA: 

ex 8501 63 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8501 64 00 - - снаге преко 750 kVA 

8502 Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори 

(претварачи): 

 - Генераторски агрегати са клипним мотором с унутрашњим 

сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или 

полудизел мотори): 

8502 11 - - снаге не преко 75 kVA: 

8502 11 20 - - - снаге не преко 7,5 kVA: 

ex 8502 11 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 11 80 - - - снаге преко 7,5 kVA, али не преко 75 kVA: 

ex 8502 11 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 12 00 - - снаге преко 75 kVA, али не преко 375 kVA: 

ex 8502 12 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 13 - - снаге преко 375 kVA: 

8502 13 20 - - - снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA: 

ex 8502 13 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 13 40 - - - снаге преко 750 kVA , али не преко 2000 kVA: 

ex 8502 13 40 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 13 80 - - - снаге преко 2000 kVA: 
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ex 8502 13 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 20 - Генераторски агрегати са клипним мотором с унутрашњим 

сагоревањем на паљење помоћу свећице: 

8502 20 20 - - снаге не преко 7,5 kVA: 

ex 8502 20 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 20 40 - - снаге преко 7,5 kVA , али не преко 375 kVA: 

ex 8502 20 40 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 20 60 - - снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA: 

ex 8502 20 60 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 20 80 - - снаге преко 750 kVA: 

ex 8502 20 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Остали генераторски агрегати: 

8502 39 - - остали: 

8502 39 20 - - - турбогенератори: 

ex 8502 39 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 39 80 - - - остали: 

ex 8502 39 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8502 40 00 - Електрични ротациони конвертори (претварачи): 

ex 8502 40 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 Електрични трансформатори, статички конвертори (нпр.: 

исправљачи) и индуктивни калемови: 

8504 10 - Баласти за сијалице са пражњењем: 

8504 10 20 - - индукциони калемови, са или без прикљученог кондензатора: 

ex 8504 10 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 10 80 - - остали: 

ex 8504 10 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Остали трансформатори: 

8504 31 - - снаге не преко 1 kVA: 

 - - - мерни: 

8504 31 21 - - - - напонски 

ex 8504 31 21 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 31 29 - - - - остали 

ex 8504 31 29 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 31 80 - - - остали: 

ex 8504 31 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 



- 157 - 

 157 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

8504 34 00 - - снаге преко 500 kVA 

8504 40 - Статички конвертори (претварачи): 

 - - остали: 

8504 40 40 - - - поликристални полупроводнички исправљачи (селенски): 

ex 8504 40 40 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - - остали: 

 - - - - остали: 

 - - - - - инвертори: 

8504 40 84 - - - - - - снаге не преко 7,5 kVA: 

ex 8504 40 84 - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 50 - Остали индуктивни калемови: 

8504 50 95 - - остали: 

ex 8504 50 95 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8505 Електромагнети; перманентни магнети и производи предвиђени 

да постану перманентни магнети после магнетисања; стезне 

главе, стезне направе и слични држачи радних предмета, на бази 

електромагнета или перманентних магнета; електромагнетне 

спојнице и кочнице; електромагнетске главе за дизање: 

8505 20 00 - Електромагнетне спојнице, квачила и кочнице 

8505 90 - Остало, укључујући делове: 

8505 90 30 - - електромагнетне и перманентно магнетне стезне главе, стезне 

направе и слични држачи радних предмета 

8505 90 90 - - делови 

8506 Примарне ћелије и примарне батерије: 

8506 10 - Са манган диоксидом: 

 - - алкалне: 

8506 10 11 - - - цилиндричне ћелије 

8507 Електрични акумулатори, укључујући сепараторе за њих, 

правоугаоне или не (укључујући квадратне): 

8507 10 - Оловни акумулатори за покретање клипних мотора: 

 - - масе не преко 5 kg: 

8507 10 41 - - - са течним електролитом: 

ex 8507 10 41 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 10 49 - - - остали: 

ex 8507 10 49 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - масе преко 5 kg: 



- 158 - 

 158 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

8507 10 92 - - - са течним електролитом: 

ex 8507 10 92 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 10 98 - - - остали: 

ex 8507 10 98 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 20 - Остали оловни акумулатори: 

 - - вучни акумулатори (за погон електромотора возила или 

машина): 

8507 20 41 - - - са течним електролитом 

ex 8507 20 41 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 20 49 - - - остали 

ex 8507 20 49 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - остали: 

8507 20 92 - - - са течним електролитом: 

ex 8507 20 92 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 20 98 - - - остали: 

ex 8507 20 98 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 30 - Никл-кадмијум акумулатори: 

8507 30 20 - - херметички (непропуснo) затворени: 

ex 8507 30 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - остали: 

8507 30 81 - - - вучни акумулатори (за погон електромотора возила или  

машина) 

ex 8507 30 81 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 30 89 - - - остали: 

ex 8507 30 89 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 40 00 - Никл-гвожђе акумулатори: 

ex 8507 40 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 80 - Остали акумулатори: 

8507 80 20 - - никл-хидридни: 

ex 8507 80 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 80 30 - - литијум-јонски: 

ex 8507 80 30 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 80 80 - - остали: 

ex 8507 80 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 
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8507 90 - Делови: 

8507 90 20 - - плоче за акумулаторе: 

ex 8507 90 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 90 30 - - сепаратори: 

ex 8507 90 30 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8507 90 90 - - остало: 

ex 8507 90 90 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8514 Индустријске и лабораторијске електричне пећи (укључујући 

индукционе или диелектричне); остала индустријска или 

лабораторијска опрема за индукциону или диелектричну 

термичку обраду материјала: 

8514 10 - Пећи загреване електричним отпором 

8514 20 - Индукционе и диелектричне пећи 

8514 40 00 - Остала опрема за индукциону или диелектричну термичку 

обраду материјала 

8516 Електрични проточни и акумулациони грејачи воде и потапајући 

грејачи; електрични апарати за грејање простора и електрични 

уређаји за грејање тла; електро-термички апарати за уређивање 

косе (нпр: апарати за сушење косе, апарати за коврџање косе) и 

апарати за сушење руку; електричне пегле; остали 

електротермички уређаји за домаћинство; електрични грејни 

отпорници, осим оних из тар. броја 8545: 

8516 60 - Остале пећнице; штедњаци, апарати за кување, решои, 

роштиљи и ражњеви: 

8516 60 10 - - штедњаци (који имају најмање једну пећницу и грејну плочу) 

8516 80 - Електрични грејни отпорници: 

8516 80 20 - - опремљени носачем од изолационог материјала: 

ex 8516 80 20 - - - Осим опремљених само са једноставним изолационим 

носачем и електричним прикључницама, за заштиту од мраза 
или за одмрзавање, за цивилне ваздухоплове 

8516 80 80 - - остали 

ex 8516 80 80 - - - Осим опремљених само са једноставним изолационим 

носачем и електричним прикључницама, за заштиту од мраза 

или за одмрзавање, за цивилне ваздухоплове 

8516 90 00 - Делови 
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8517 Телефонски апарати, укључујући телефоне за мрежу станица 

или за друге бежичне мреже; остали апарати за пренос или 

пријем гласа, слика или других података, укључујући апарате за 

комуникацију у жичној или бежичној мрежи (као што су 

локална - LAN или широкопојасна мрежа - WAN), осим 

емисионих и пријемних апарата из тарифних бројева  8443, 

8525, 8527 или 8528: 

 - Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других 

података, укључујући апарате за комуникацију у жичној или  

бежичној мрежи (као што су локална - LAN или широкопојасна 

мрежа - WAN): 

8517 62 00 - - машине за пријем, конверзију и пренос или регенерацију 

гласа, сликe или других података, укључујући комутационе и 

усмеривачке апарате: 

ex 8517 62 00 - - - комутациони апарати за телефонију и телеграфију 

8518 Микрофони и њихови стативи; звучници, укључујући и 

звучнике у звучним кутијама; слушалице, укључујући 

комбиноване са микрофоном и комплети који се састоје од 

микрофона и једног или више звучника; аудио-фреквентни 

електрични појачивачи; електрични комплети за појачавање 

звука: 

 - Звучници, укључујући и звучнике у звучним кутијама: 

8518 21 00 - - звучне кутије са једним звучником: 

ex 8518 21 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8518 22 00 - - звучне кутије са више звучника: 

ex 8518 22 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8518 29 - - остало: 

8518 29 95 - - - остало: 

ex 8518 29 95 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8525 Предајници за радио дифузију или телевизију, укључујући оне 

са уграђеним пријемником или апаратом за снимање или 

репродукцију звука; телевизијске камере; дигиталне камере и 

видео камере са рекордерима (камкодери): 

8525 60 00 - Предајници са уграђеним пријемником: 

ex 8525 60 00 -- Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8528 Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских 

пријемника; телевизијски пријемници, са или без уграђених 

радио пријемника или апарата за снимање и репродукцију звука 

или слике: 

 - Телевизијски пријемници, са или без уграђених радио 

пријемника или апарата за  снимање и репродукцију звука или 
слике: 
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8528 72 - - остали, у боји: 

 - - - остали: 

 - - - - са катодном цеви: 

 - - - - - са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5 

дијагоналне димензије екрана: 

8528 72 35 - - - - - - преко 52 cm , али не преко 72 cm 

8535 Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту 

електричних струјних кола или за остваривање прикључивања 

за или у електричним струјним колима (нпр.: прекидачи,  

осигурачи, одводници пренапона, ограничавачи напона, 

пригушивачи таласа високе фреквенције, утикачи и други 

конектори, разводне кутије), за напоне преко 1000 V: 

8535 10 00 - Осигурачи 

 - Аутоматски прекидачи струјних кола: 

8535 21 00 - - за напон мањи од 72,5 kV 

8535 29 00 - - остали 

8535 30 - Растављачи и прекидачи 

8535 90 00 - Остало 

8536 Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту 

електричних струјних кола или за остваривање прикључивања 

за или у електричним струјним колима (нпр.: прекидачи, релеји, 

осигурачи, пригушивачи таласа високе фреквенције, утикачи и 

утичнице, сијалична грла  и остали конектори, разводне кутије), 

за напоне не преко 1000 V; конектори за оптичка влакна, 

снопове оптичких влакана или каблове: 

8536 10 - Осигурачи 

8536 20 - Аутоматски прекидачи струјних кола 

8536 30 - Остали апарати за заштиту електричних струјних кола 

 - Сијалична грла, утикачи и утичнице: 

8536 61 - - сијалична грла 

8536 70 - Конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или 

каблове 

8536 90 - Остали апарати: 

8536 90 01 - - довршени шински разводници за електричне проводнике 

8536 90 85 - - остали 
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8537 Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, 

опремљени са два или више производа из тар. бројева 8535 и 

8536, за електрично управљање или развођење електричне 

енергије, укључујући оне са уграђеним инструментима и 

апаратима из Главе 90 и апаратима за нумеричко 

управљање,осим комутационих апарата из тар. броја 8517 

8539 Електричне сијалице са влакнима и електричне сијалице са 

пражњењем, укључујући затворене рефлекторске улошке са 

уграђеним сијалицама и ултраљубичасте и инфрацрвене 

сијалице; лучне сијалице: 

8539 10 00 - Затворени рефлекторски улошци са уграђеним сијалицама: 

ex 8539 10 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Сијалице са пражњењем, осим ултраљубичастих сијалица: 

8539 32 - - сијалице са живином или натријумовом паром; сијалице са 

металним халогенидима 

8539 39 00 - - остале 

 - Ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице; лучне сијалице: 

8539 41 00 - - лучне сијалице 

8539 49 - - остале: 

8539 49 10 - - - ултраљубичасте сијалице 

8539 90 - Делови: 

8539 90 10 - - подножја за сијалице 

8540 Термојонске, хладнокатодне и фотокатодне електронске цеви 

(нпр: вакуумске цеви или цеви пуњене паром или гасом, 

исправљачке цеви са живиним луком, катодне цеви, цеви за 

телевизијске камере): 

8540 20 - Цеви за телевизијске камере; претварачи и појачивачи слике; 

остале фотокатодне цеви: 

8540 20 80 - - остало 

8540 40 00 - Цеви за дисплеје за давање података или за графичке дисплеје, 

у боји, са размаком фосфорних тачака на екрану мањим од 0,4 

mm 

8540 50 00 - Цеви за дисплеје за давање података или за графичке дисплеје, 

црно беле и остале једнобојне 

8540 60 00 - Остале катодне цеви 

 - Микроталасне цеви (нпр.: магнетрони, клистрони, цеви са 

прогресивним таласима и карцинотрони), осим цеви са 

управљачком решетком: 

8540 71 00 - - магнетрони 

8540 72 00 - - клистрони 

8540 79 00 - - остале 
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 - Остале електронске цеви: 

8540 81 00 - - пријемне и појачивачке цеви 

8540 89 00 - - остале 

8544 Изолована жица (укључујући емајлирану и анодизирану жицу), 

каблови (укључујући коаксијалне каблове) и остали изоловани 

електрични проводници, са или без конектора; каблови од 

оптичких појединачно оплаштених влакана, комбиновани или не 

са електричним проводницима, са или без конектора: 

 - Жица за намотаје: 

8544 11 - - од бакра 

8544 19 - - остала 

8544 70 00 - Каблови од оптичких појединачно оплаштених влакана 

8546 Електрични изолатори од било ког материјала 

8605 00 00 Железнички или трамвајски путнички вагони, несамоходни; 

пртљажни вагони, поштански вагони и остали железнички или 

трамвајски вагони за специјалне сврхе, несамоходни (осим оних 

из тар. броја 8604) 

8606 Железнички или трамвајски теретни вагони, несамоходни: 

8606 10 00 - Вагони цистерне и слично 

8606 30 00 - Самоистоварни вагони, осим оних из тар. подброја 8606 10  

 - Остали: 

8606 91 - - са кровом и затворени: 

8606 91 80 - - - остали: 

ex 8606 91 80 - - - - вагони са изолацијом или хлађењем, осим оних из тар. 

подброја 8606 10 

8606 99 00 - - остали 

8701 Трактори, друмски тегљачи за полуприколице и остала вучна 

возила (осим оних из тар. броја 8709): 

8701 20 - Друмски тегљачи (“шлепери”) за полуприколице: 

8701 20 10 - - нови 

8701 90 - Остали: 

 - - пољопривредни трактори (осим једноосовинских) и шумски 

трактори, точкаши: 

 - - - нови, снаге мотора: 

8701 90 35 - - - - преко 75 kW, али не преко 90 kW 

8703 Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана 

првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), 

укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке: 
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 - Остала возила са клипним мотором, на паљење помоћу 

свећице, осим са ротационим клипним мотором: 

8703 21 - - запремине цилиндара не преко 1000 cm
3
: 

8703 21 10 - - - нова: 

ex 8703 21 10 - - - - првог степена растављености 

8703 22 - - запремине цилиндара преко 1000 cm
3
 , али не преко 1500 cm

3
: 

8703 22 10 - - - нова: 

ex 8703 22 10 - - - - првог степена растављености 

ex 8703 22 10 - - - - Осим оних који су првог или другог степена 

растављености 

8703 22 90 - - - употребљавана 

8703 23 - - запремине цилиндара преко 1500 cm
3
 , али не преко 3000 cm

3
: 

 - - - нова: 

8703 23 11 - - - - за становање или камповање 

8703 23 19 - - - - остала: 

ex 8703 23 19 - - - - -  првог степена растављености 

ex 8703 23 19 - - - - - Осим оних који су првог или другог степена 

растављености 

8703 23 90 - - - употребљавана 

8703 24 - - запремине цилиндара преко 3000 cm
3
: 

8703 24 10 - - - нова: 

ex 8703 24 10 - - - - првог степена растављености 

 - Остала возила са клипним мотором са унутрашњим 

сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или 

полудизел): 

8703 31 - - запремине цилиндара не преко 1500 cm
3
: 

8703 31 10 - - - нова: 

ex 8703 31 10 - - - -  првог степена растављености 

8703 31 90 - - - употребљавана 

8703 32 - - запремине цилиндара преко 1500 cm
3
, али не преко 2500 cm

3
: 

 - - - нова: 

8703 32 11 - - - - за становање или камповање 

8703 32 19 - - - - остала: 

ex 8703 32 19 - - - - -  првог степена растављености 

ex 8703 32 19 - - - - - Осим оних који су првог или другог степена 

растављености 
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8703 32 90 - - - употребљавана 

8703 33 - - запремине цилиндара преко 2500 cm
3
: 

 - - - нова: 

8703 33 11 - - - - за становање или камповање 

8703 33 19 - - - - остала: 

ex 8703 33 19 - - - - -  првог степена растављености 

8704 Моторна возила за превоз робе: 

 - Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на 

паљење помоћу компресије (дизел или полудизел): 

8704 21 - - бруто масе не преко 5 t: 

8704 21 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја 

 - - - остала: 

 - - - - запремине цилиндара преко 2 500 cm
3
: 

8704 21 31 - - - - - нова: 

ex 8704 21 31 - - - - - - првог степена растављености 

 - - - - са моторима запремине цилиндра до 2 500 cm3: 

8704 21 91 - - - - - нова: 

ex 8704 21 91 - - - - - -  првог степена растављености 

8704 22 - - бруто масе преко 5 t, али не преко 20 t: 

8704 22 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја 

 - - - остала: 

8704 22 91 - - - - нова: 

ex 8704 22 91 - - - - -  првог степена растављености 

8704 23 - - бруто масе преко 20 t: 

8704 23 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја 

 - - - остала: 

8704 23 91 - - - - нова: 

ex 8704 23 91 - - - - -  првог степена растављености 

 - Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на 

паљење помоћу свећице: 

8704 31 - - бруто масе не преко 5 t: 

8704 31 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја 

 - - - остала: 

 - - - - запремине цилиндара преко 2 800 cm
3
: 

8704 31 31 - - - - - нова: 
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ex 8704 31 31 - - - - - - првог степена растављености 

 - - - - запремине цилиндара не преко 2 800 cm
3
: 

8704 31 91 - - - - - нова: 

ex 8704 31 91 - - - - - -  првог степена растављености 

8704 32 - - бруто масе преко 5 t: 

8704 32 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја 

 - - - остала: 

8704 32 91 - - - - нова: 

ex 8704 32 91 - - - - - првог степена растављености 

8706 00 Шасије са уграђеним мотором за моторна возила из тар. бр. 8701 

до 8705 

8707 Каросерије (укључујући и кабине) за моторна возила из тар. бр. 

8701 до 8705: 

8707 10 - За возила из тар. бр. 8703: 

8707 10 10 - - за индустријску монтажу 

8710 00 00 Тенкови и друга оклопна борбена моторна возила, опремљена 

или не наоружањем, и њихови делови 

8711 Мотоцикли (укључујући мопеде), бицикли и слична возила са 

помоћним мотором, са или без бочне приколице; бочне 

приколице: 

8711 10 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 

запремине цилиндара не преко 50 cm
3
 

8711 50 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 

запремине цилиндара преко 800 cm
3
 

8711 90 00 - Остало 

8714 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 

 - За мотоцикле (укључујући и мопеде): 

8714 11 00 - - седишта 

8714 19 00 - - остало 

 - Остали: 

8714 91 - - рамови и виљушке и њихови делови 

8714 92 - - наплаци и паоци точкова 

8714 93 - - главчине, осим главчина са кочницом и кочница за главчине, 

и слободни ланчаници 

8714 94 - - кочнице, укључујући главчине са кочницом и кочнице за 

главчине, и њихови делови 

8714 95 00 - - седишта 

8714 96 - - педале и кривајни механизми, и њихови делови 
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8714 99 - - остало 

8716 Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна; 

њихови делови: 

8716 10 - Приколице и полуприколице за становање или камповање 

8716 20 00 - Самоутоварне или самоистоварне приколице и полуприколице 

за пољопривредне сврхе 

 - Остале приколице и полуприколице за превоз робе: 

8716 31 00 - - приколице-цистерне и полуприколице-цистерне 

8716 39 - - остале: 

8716 39 10 - - - конструисане за превоз високо радиоактивних материја 

 - - - остале: 

 - - - - нове: 

8716 39 30 - - - - - полуприколице 

 - - - - - остале: 

8716 39 51 - - - - - - једноосовинске 

8716 39 80 - - - - употребљаване 

8716 40 00 - Остале приколице и полуприколице 

8716 80 00 - Остала возила 

8716 90 - Делови 

9003 Оквири за наочаре или сличне производе и њихови делови: 

 - Оквири: 

9003 19 - - од осталих материјала: 

9003 19 10 - - - од племенитих метала или метала платираних племенитим 

металима 

9004 Наочаре и слични производи, корективни, заштитни и остали: 

9004 10 - Наочаре за сунце 

9028 Мерачи потрошње или производње гасова, течности или 

електрицитета, укључујући мераче за њихово баждарење: 

9028 10 00 - Гасомери 

9028 20 00 - Мерачи течности 

9028 30 - Електрична бројила 

9028 90 - Делови и прибор: 

9028 90 10 - - за електрична бројила 

9101 Ручни, џепни и други лични часовници, укључујући и 

штоперице истог типа, са кутијом од племенитог метала или од 

метала платираног племенитим металом 
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9102 Ручни, џепни и други лични часовници, укључујући и 

штоперице истог типа, осим оних из тар. броја 9101 

9103 Кућни, канцеларијски и слични часовници са механизмом за 

личне часовнике, искључујући часовнике из тар. броја 9104 

9105 Остали часовници (осим часовника са механизмом за личне 

часовнике) 

9113 Каишеви и наруквице за ручне часовнике и делови за каишеве и 

наруквице 

9401 Седишта (осим оних из тар. броја 9402), укључујући она која се 

могу претворити у лежајеве, и њихови делови 

9401 20 00 - Седишта за моторна возила 

9401 30 - Обртна седишта са подешавањем висине: 

9401 30 10 - - тапацирана, са наслоном за леђа и са точкићима или 

клизачима 

9401 80 00 - Остала седишта 

9401 90 - Делови: 

9401 90 10 - - за седишта за ваздухоплове 

 - - остали: 

9401 90 80 - - - остали 

9403 Остали намештај и његови делови: 

9403 10 - Метални канцеларијски намештај 

9403 20 - Остали метални намештај: 

9403 20 20 - - кревети 

ex 9403 20 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

9403 20 80 - - остало 

ex 9403 20 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

9403 70 00 - Намештај од пластичних маса: 

ex 9403 70 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Намештај од осталих материјала, укључујући трску, пруће,  

бамбус и сличне материјале: 

9403 81 00 - - од бамбуса или ратана 

9403 89 00 - - остала 

9403 90 - Делови: 

9403 90 10 - - од метала 

9404 Носачи мадраца; предмети постељине и слична роба (нпр.: 

мадраци, јоргани, перине, јастуци, јастучићи) са опругама или 

пуњени било којим материјалом или од целуларне гуме или 

пластичне масе, укључујући пресвучене: 

9404 10 00 - Носачи мадраца 
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 - Мадраци: 

9404 21 - - од целуларне гуме или пластичне масе, укључујући 

пресвучене 

9404 30 00 - Вреће за спавање 

9404 90 - Остало 

9405 Лампе и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе и њихове 

делове, на другом месту непоменути нити обухваћени; 

осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, са 

стално фиксираним светлосним извором и њихови делови на 

другом месту непоменути нити обухваћени: 

9405 10 - Лустери и остала електрична плафонска или зидна светлећа 

тела, осим за осветљавање јавних отворених простора или 

саобраћајница: 

 - - од пластичних маса: 

9405 10 21 - - - за употребу са сијалицама са влакнима 

9405 10 28 - - - остале 

ex 9405 10 28 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

9405 10 30 - - од керамике 

9405 10 50 - - од стакла 

 - - од осталих материјала: 

9405 10 91 - - - за употребу са сијалицама са влакнима 

9405 10 98 - - - остале 

ex 9405 10 98 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

9405 20 - Електричне лампе за постављање на сто, поред кревета или на 

под 

9405 30 00 - Сетови за осветљавање новогодишњих јелки 

9405 40 - Остале електричне лампе и светлећа тела 

9405 50 00 - Неелектричне лампе и светлећа тела 

9405 60 - Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично: 

9405 60 20 - - од пластичних маса 

ex 9405 60 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Делови: 

9405 91 - - од стакла 

 - - - производи за електрична светлећа тела (искључујући 

рефлекторе): 

9405 92 00 - - од пластичних маса 

ex 9405 92 00 - - - Осим делова производа из тарифног подброја 9405 10 или 

9405 60, за цивилне ваздухоплове 
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9406 00 Монтажне зграде: 

 - остале: 

 - - од гвожђа или челика: 

9406 00 38 - - - остале 

9406 00 80 - - од осталих материјала 

9503 00 Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке са 

точковима; колица за лутке; лутке; oстале играчке; умањени 

модели и слични модели за игру,  укључујући са погоном; 

слагалице свих врста: 

9503 00 10 - Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке 

са точковима колица за лутке: 

ex 9503 00 10 - Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке 

са тoчковима 

 - Лутке у облику људских бића, делови и прибор за њих: 

9503 00 21 - - лутке 

9503 00 29 - - делови и прибор 

9503 00 30 - Електрични возови, укључујући колосеке, сигнале и други 

прибор за њих; комплети за састављање умањених модела 

 - Остали сетови конструкција и конструкционе играчке: 

9503 00 35 - - од пластичних маса 

9503 00 39 - - од осталих материјала 

ex 9503 00 39 - - - Осим од дрвета 

 - Играчке у облику животиња и нељудских бића: 

9503 00 41 - - пуњене 

9503 00 49 - - остале 

ex 9503 00 49 - - - Осим од дрвета 

9503 00 55 - Музички инструменти и музички апарати, у облику играчки 

 - Слагалице: 

9503 00 69 - - остале 

9503 00 70 - Остале играчке, у сетовима или на подлогама 

 - Остале играчке и модели, са уграђеним мотором: 

9503 00 75 - - од пластичних маса 

9503 00 79 - - од осталих материјала 

 - Остало: 

9503 00 81 - - играчке у облику оружја 
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Наименовање 

9503 00 85 - - ливени минијатурни модели од метала 

 - - остало: 

9503 00 95 - - - од пластике 

9503 00 99 - - - остало 

9504 Производи за вашарске, стоне или друштвене игре, укључујући 

флипере, билијар, специјалне столове за казино игре и опрему за 

аутоматске куглане: 

9504 10 00 - Електронске видео игре, за употребу са ТВ пријемником 

9504 20 - Столови и прибор за билијар свих врста: 

9504 20 90 - - остало 

9504 30 - Остале игре, које се пуштају у рад металним новцем, 

банкнотама, банковним картицама, жетонима или другим 

средствима плаћања, осим опреме за аутоматске куглане 

9504 40 00 - Карте за играње 

9504 90 - Остало 

9505 Празнични, карневалски и други производи за разоноду, 

укључујући за мађионичарске трикове и слично 

9507 Штапови, удице и остали прибор, за риболов; мреже за 

извлачење упецаних риба; мреже за лептире и сличне мреже; 

„птице” за мамљење (осим оних из тар. бр. 9208 и 9705) и 

слични реквизити за лов и стрељаштво: 

9507 10 00 - Штапови за риболов 

9507 20 - Удице, укључујући са струковима 

9507 90 00 - Остало 

9508 Вртешке, љуљашке, стрељане и друге вашарске разоноде; 

путујући циркуси и путујуће менажерије; путујућа позоришта: 

9603 Метле, четке (укључујући четке које представљају делове 

машина, апарата или возила), механичке направе за чишћење 

пода које се држе у руци, без мотора, пајалице и перушке; 

припремљени чворови и повеске за израду метли или четки; 

улошци и ваљци за бојење; брисачи за подове, прозоре и сл.  

(осим брисача са ваљком): 

 - Четкице за зубе, четкице за бријање, четке за косу, четке за 

нокте, четке за трепавице и друге тоалетне четке за личну 

тоалету, укључујући четке које представљају делове апарата за 

личну тоалету: 

9603 21 00 - - четкице за зубе, укључујући четкице за зубне протезе 

9603 29 - - остало 

9603 30 - Четкице за уметнике, четкице за писање и сличне четкице за 

наношење козметике: 

9603 30 90 - - четкице за наношење козметике 



- 172 - 

 172 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

9603 40 - Четке за бојење, премазивање и слично (осим четки из тар. 

подброја 9603 30); јастучићи за наношење боје и ваљци за 

бојење 

9603 50 00 - Остале четке које представљају делове машина, апарата или 

возила 

9605 00 00 Путни сетови (несесери) за личну тоалету, шивење или чишћење 

ципела или одела 

9607 Патентни затварачи и њихови делови: 

 - Патентни затварачи: 

9607 11 00 - - са зупцима од простих метала 

9607 19 00 - - остали 

9608 Хемијске оловке; фломастери и маркери са врхом од филца или 

другог порозног материјала; налив-пера и слична пера; пера за 

копирање; патент оловке; држаља за пера, држаља за оловке и 

слична држаља; делови (укључујући капе и клипсове) наведених 

производа, осим оних из тар. броја 9609 

9610 00 00 Таблице и табле за писање или цртање, урамљене или 

неурамљене 

9611 00 00 Датумари, жигови и нумератори и слично (укључујући и справе 

за штампање или утискивање на етикетама) предвиђени за рад у 

руци; ручне слагаљке и гарнитуре за штампање које садрже 

такве слагаљке 

9612 Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене 

штампарском бојом или другачије припремљене за давање 

отисака, укључујући на калемима или у патронама; јастучићи за 

жигове, натопљени или ненатопљени, са или без кутије: 

9612 10 - Траке 

9613 Упаљачи за цигарете и други упаљачи, укључујући механичке 

или електричне, и њихови делови, осим кремена и фитиља 

9614 00 Луле за пушење (укључујући главе лула) и муштикле за цигаре 

или цигарете, и њихови делови 

9615 Чешљеви, копче за косу и слично; укоснице, игле за увојке, 

држачи увојака, виклери за косу и слично, осим оних из тар. 

броја 8516, и њихови делови 

9616 Прскалице мириса и сличне тоалетне прскалице, уређаји и главе 

за њих; пудер-пуфне и јастучићи за наношење козметичких или 

тоалетних препарата 

9617 00 Термос-боце и остали термос судови, са вакуумском изолацијом, 

комплетни; њихови делови, осим стаклених уложака 

9701 Слике, цртежи и пастели, израђени у потпуности руком, осим 

цртежа из тар. броја 4906 и занатских производа сликаних или 

украшених руком; колажи и сличне украсне плоче 

9702 00 00 Оригиналне гравуре, штампане слике и литографије 

9703 00 00 Оригиналне скулптуре и кипови, од било ког материјала 
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9704 00 00 Поштанске и таксене марке, пригодни коверти, пригодни 

коверти првог дана, одштампане, франкиране писмоносне 

пошиљке и слично, употребљени или нeупотребљени, осим оних 

из тарифног броја 4907 

9705 00 00 Колекције и примерци од зоолошког, ботаничког, 

минеролошког, анатомског, историјског, археолошког, 

палеонтолошког, етнографског или нумизматичког интереса 

9706 00 00 Антиквитети (старине), старији од сто година 
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АНЕКС I (в) 

Српске царинске концесије за индустријске производе из Европске заједнице 

(наведено у Члану 21) 

 

Царинске стопе ће се снижавати следећим редоследом: 

 

(а) даном ступања на снагу Споразума, царинске стопе ће се снизити на 85% 

основне царине, 

 

(б) 1.јануара прве године након ступања на снагу Споразума, царинске стопе ће 

се снизити на 70% основне царине, 

 

(в) 1.јануара друге године након ступања на снагу Споразума, царинске стопе 

ће се снизити на 55% основне царине, 

 

(г) 1.јануара треће године након ступања на снагу Споразума, царинске стопе 

ће се снизити на 40% основне царине, 

 

(д) 1.јануара четврте године након ступања на снагу Споразума, царинске 

стопе ће се снизити на 20% основне царине, 

 

ђ)1.јануара пете године након ступања на снагу Споразума, укинуће се 

преостале царинске стопе.  

 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

3006 Фармацеутска роба наведена у Напомени 4. уз ову Главу: 

 - Остали: 

3006 92 00 - - фармацеутски отпад 

3303 00 Парфеми и тоалетне воде 

3304 Препарати за улепшавање или шминкање и препарати за 

неговање коже (осим лекова), укључујући препарате за заштиту 

од сунца или за појачање пигментације при сунчању; препарати 

за маникир или педикир: 

3304 10 00 - Препарати за шминкање усана 

3304 20 00 - Препарати за шминкање очију 

3304 30 00 - Препарати за маникир или педикир 

 - Остало: 

3304 91 00 - - пудери, компактни или некомпактни 

3305 Препарати за косу: 

3305 20 00 - Препарати за трајно коврџање или исправљање косе 

3305 30 00 - Лакови за косу 

3305 90 - Остало 
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3307 Препарати за употребу пре бријања, за бријање или после 

бријања, дезодоранси за личну употребу, препарати за купање, 

депилатори и остали парфимеријски, козметички или тоалетни 

препарати, на другом месту непоменути нити обухваћени; 

припремљени дезодоранси за просторије, парфимисани или 

непарфимисани, укључујући и оне који имају дезинфекциона 

својства: 

3307 10 00 - Препарати за употребу пре бријања, за бријање или после 

бријања 

3307 20 00 - Дезодоранси за личну употребу и препарати против знојења 

3307 30 00 - Парфимисане соли и остали препарати за купање 

 - Препарати за парфимисање или дезодорисање просторија, 

укључујући мирисне препарате за религиозне обреде: 

3307 49 00 - - остало 

3307 90 00 - Остало 

3401 Сапун; органски површински активни производи и препарати за 

употребу као сапун, у облику штапића, колачића, ливених или 

обликованих комада, са додатком или без додатка сапуна; 

органски површински активни производи и препарати за прање 

коже, у облику течности или крема и припремљени за продају на 

мало, са додатком или без додатка сапуна; хартија, вата, филц и 

неткане тканине, импрегнисани, премазани или превучени 

сапуном или детерџентом: 

 - Сапун и органски површински активни производи и препарати 

у облику штапића, колачића, ливених или обликованих комада, 

и хартија, вата, филц и неткане тканине, импрегнисани, 

премазани или  превучени сапуном или детерџентом: 

3401 11 00 - - за тоалетну употребу (укључујући производе са лековитим 

материјама) 

3401 19 00 - - остало 

3402 Органска површински активна средства (осим сапуна); 

површински активни препарати, препарати за прање 

(укључујући помоћне препарате за прање) и препарати за 

чишћење са додатком или без додатка сапуна, осим оних из тар. 

броја 3401: 

3402 90 - Остало: 

3402 90 10 - - површински активни препарати: 

ex 3402 90 10 - - - Осим оних који се користе за за флотацију руде 

(пенушавци) 

3604 Пиротехнички производи за ватромете, сигналне ракете, 

противградне ракете, сигналне ракете за маглу и остали 

пиротехнички производи: 

3604 10 00 - Пиротехнички производи за ватромете 
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3825 Остатни производи хемијске индустрије или сродних 

индустрија, на другом месту непоменути нити обухваћени; 

градски отпад; талог из канализације; остали отпад наведен у 

Напомени 6. уз ову Главу: 

3825 10 00 - Градски отпад 

3825 20 00 - Талог из канализације 

3825 30 00 - Клинички отпад 

 - Отпадни органски растварачи: 

3825 41 00 - - халогеновани 

3825 49 00 - - остали 

3825 50 00 - Отпад од течности за нагризање метала, хидрауличних 

течности, кочионих течности и антифриза 

 - Остали отпад од хемијске или сродних индустрија: 

3825 61 00 - - који углавном садржи органске састојке 

3825 69 00 - - остали 

3825 90 - Остало: 

3825 90 90 - - остало 

3922 Каде, туш-каде, лавабои, бидеи, клозетске шоље, седишта и 

поклопци, водокотлићи и слични санитарни производи, од 

пластичних маса 

3923 Производи за транспорт или паковање робе, од пластичних 

маса; запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи, од 

пластичних маса: 

3923 10 00 - Кутије, сандуци, гајбе и слични производи 

 - Вреће и кесе (укључујући купасте): 

3923 21 00 - - од полимера етилена 

3923 50 - Запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи: 

3923 50 90 - - остало 

3924 Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали производи за 

домаћинство и хигијенски или тоалетни производи, од 

пластичних маса: 

3924 10 00 - Стоно и кухињско посуђе и прибор 

3925 Грађевински производи за уграђивање, од пластичних маса, на 

другом месту непоменути нити обухваћени: 

3925 20 00 - Врата, прозори и оквири за њих, прагови за врата 

3925 30 00 - Капци, ролетне (укључујући венецијанске ролетне) и слични 

производи и њихови делови 

3926 Остали производи од пластичних маса и производи од осталих 

материјала из тар. бројева 3901 до 3914: 

3926 10 00 - Производи за канцеларије или школе 
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3926 20 00 - Одећа и прибор за одећу (укључујући рукавице, са или без 

прстију) 

4012 Протектиране или употребљаване спољне пнеуматске гуме; 

пуне гуме или гуме са ваздушним коморама, газећи слој 

(изменљиви протектори) и заштитни улошци (појасеви), од 

гуме: 

 - Протектиране пнеуматске гуме: 

4012 11 00 - - врста које се користе за путничке аутомобиле (укључујући 

караване и тркачке аутомобиле) 

4012 12 00 - - врста које се користе за аутобусе или камионе 

4012 13 00 - - врста које се користе за ваздухоплове 

ex 4012 13 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

4012 19 00 - - остало 

4012 20 00 - Употребљаване пнеуматске спољне гуме 

ex 4012 20 00 - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

4012 90 - Остало 

4013 Унутрашње гуме: 

4013 10 - За путничке аутомобиле (укључујући караване и тркачке 

аутомобиле), за аутобусе или камионе: 

4013 10 10 - - за путничке аутомобиле (укључујући караван и тркачке 

аутомобиле) 

4016 Остали производи од гуме, осим од тврде гуме: 

 - Остало: 

4016 94 00 - - одбојници за бродове или докове (бокобрани) на надувавање 

или без надувавања 

4202 Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, школске 

торбе, футроле за двогледе, футроле за наочаре, футроле за 

камере, футроле за музичке инструменте, футроле за пушке, 

футроле за пиштоље и слични контејнери; путне торбе, 

термоизоловане торбе за храну или пиће, тоалетне торбе, 

руксаци, ручне ташне, торбе за куповину, новчаници за папирни 

новац, новчаници за метални новац, ташне за мапе, табакере, 

кесе за дуван, торбе за алат, спортске торбе, футроле за боце, 

кутије за накит, кутије за пудер, кутије за прибор за јело и 

слични контејнери, од коже или вештачке коже, од фолије од 

пластичних маса, од текстилних материјала, вулканфибера или 

од картона или потпуно или претежно пресвучени са тим 

материјалима или хартијом 

4205 00 Остали производи од коже или од вештачке коже: 

4205 00 90 - oстало 

4414 00 Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне 

производе: 
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4414 00 90 - Од осталог дрвета 

4415 Сандуци, кутије, гајбе, добоши и слична амбалажа за паковање, 

од дрвета; добоши (калемови) за каблове, од дрвета; палете, 

сандучасте палете и друге утоварне табле, од дрвета; потпоре за 

палете, од дрвета 

4417 00 00 Алати, кућишта за алате, држаље за алате, кућишта и дршке за 

метле и четке, од дрвета; калупи за обућу од дрвета 

4418 Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство од 

дрвета, укључујући плоче са ћелијастом структуром, састављене 

подне  плоче, резана и цепана шиндра: 

4418 10 - Прозори, врата - прозори и оквири 

4418 20 - Врата и њихови оквири и прагови 

4421 Остали производи од дрвета: 

4421 90 - Остало: 

4421 90 98 - - остало 

4817 Коверти, писма - коверти, дописнице и карте за дописивање,  од 

хартије или картона; сетови за дописивање у кутијама, кесицама, 

нотесима и сличним паковањима од хартије или картона 

4818 Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листови и 

траке од целулозних влакана, за употребу у домаћинству или за 

санитарне сврхе, у ролнама ширине не преко 36 cm или сечена у 

одређене димензије или облике; марамице, марамице за 

чишћење, пешкири, столњаци, салвете, пелене за бебе, 

хигијенски улошци,тампони, чаршави и слични предмети за 

домаћинство, болнице и санитарне потребе, одевни предмети и 

прибор за одевање од хартијине масе, хартије, целулозне вате 

или од листова или трака од целулозних влакана: 

4818 20 - Марамице, марамице за чишћење или за лице и пешкири 

4819 Кутије, вреће и остали контејнери за паковање од хартије, 

картона, целулозне вате или листова и трака од целулозних 

влакана; регистратори, кутије за писма и слични картонажни 

производи од хартије или картона, који се употребљавају у 

канцеларијама, продавницама или слично 

4820 Регистри, књиговодствене књиге, нотеси, књиге за наруџбине, 

признаничне књиге, агенде, меморандум - блокови, дневници и 

слични производи, свеске, подметачи за писање комбиновани са 

упијајућом хартијом, повези за књиге (за системе слободних 

листова или други), мапе, кошуљице и фасцикле за списе, 

пословни обрасци у више примерака, сетови са уметнутом 

карбон хартијом и слични производи за писање, од хартије или 

картона; албуми за узорке или колекције и омоти за књиге, од 

хартије или картона 

4821 Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане и 

нештампане: 
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4821 10 - Штампане 

4823 Остала хартија, картон, целулозна вата и листови и траке од 

целулозних влакана, сечени у одређене величине или облике; 

остали производи од хартијине масе, хартије, картона, целулозне 

вате или листова и трака од целулозних влакана: 

 - Послужавници, чиније, тањири, шоље и слично, од хартије или 

картона : 

4823 61 00 - - од бамбуса 

4823 69 - - остало  

4823 90 - Остало: 

4823 90 40 - - хартија и картон, који се користе за писање, штампање или 

друге графичке сврхе 

4823 90 85 - - остало 

ex 4823 90 85 - - - Осим покривача за подове на подлози од хартије или 

картона, несечени или сечени у одређене величине 

4909 00 Штампане или илустроване поштанске разгледнице; честитке и 

карте које имају личне поруке, штампане, илустроване или 

неилустроване, са ковертима или без коверата или украса: 

4909 00 90 - Остало 

4910 00 00 Календари свих врста, штампани, укључујући календар блокове 

4911 Остали штампани материјал, укључујући штампане слике и 

фотографије: 

4911 10 - Трговачки рекламни материјал, трговачки каталози и слично 

 - Остало: 

4911 99 00 - - остало: 

ex 4911 99 00 - - - Осим оних који се користе као штампани оптички 

варијабилни елементи  (холограми) 

6401 Непромочива обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од 

каучука, гуме или пластичне масе, чије лице није причвршћено 

за ђон нити спојено с њим ушивањем, закивањем закивцима или 

ексерима, помоћу вијака, чепова или сличним поступцима: 

 - Остала обућа: 

6401 99 00 - - Остало: 

ex 6401 99 00 - - - која покрива колена 

6402 Остала обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од каучука, 

гуме или пластичне масе: 

6402 20 00 - Обућа са лицем (горњиштем) од трака или каишева спојених са 

ђоном укивањем чепова 

 - Остала обућа: 

6402 91 - - која покрива глежањ 
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6402 99 - - остало 

6403 Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или 

вештачке коже и лицем (горњиштем), од коже: 

6403 40 00 - Остала обућа са капном од метала 

 - Остала обућа са ђоновима од коже: 

6403 51 - - која покрива глежањ 

6403 59 - - остало: 

6403 59 05 - - - обућа израђена од дрвеног ђона, без табанице  

 - Остала обућа: 

6403 91 - - која покрива глежањ 

6403 99 - - остало 

6405 Остала обућа 

6702 Вештачко цвеће, лишће и плодови и њихови делови; производи 

израђени од вештачког цвећа, лишћа или плодова 

6806 Вуна од шљаке-згуре, вуна од камена и сличне минералне вуне; 

експандирани или листасти вермикулит, експандиране глине, 

пенушава згура и слични експандирани минерални материјали; 

мешавине и производи од минералних материјала за термичку 

или звучну изолацију или за апсорбовање звука, осим оних из 

тар. броја 6811, 6812 или из Главе 69: 

6806 10 00 - Вуна од шљаке-згуре, вуна од камена и сличне минералне вуне 

(укључујући међусобне мешавине), у расутом стању, листовима, 

плочама или ролнама 

6901 00 00 Опеке, блокови, плочице и остали производи од силикатног 

фосилног брашна (нпр., од киселгура, триполита или диатомита) 

или од сличних силикатних земљи 

6902 Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални 

керамички производи за уградњу, осим оних од силикатног 

фосилног брашна или од сличних силикатних земљи: 

6902 10 00 - Који садрже, по маси, појединачно или заједно, више од 50% 

следећих елемената: Mg, Ca или Cr изражених као MgO, CaO 

или Cr2O3: 

ex 6902 10 00 - - Осим оних који се користе као блокови за стакларске пећи 

6902 20 - Са садржајем преко 50% по маси алуминијум оксида (Al2O3), 

силицијум диоксида (SiO2) или мешавина или једињења тих 

производа: 

6902 20 10 
- - са садржајем, по маси, 93% или више силицијум диоксида 

(SiO2) 

 - - остало: 

6902 20 91 
- - - са садржајем, по маси, више од 7%, али мање од 45% 

алумијум оксида (Al2O3) 

6902 20 99 - - - остало: 
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еx 6902 20 99 - - - - Осим оних који се користе као блокови за стакларске пећи 

6907 Неглазиране керамичке плочице за поплочавање и облагање; 

неглазиране керамичке коцкице за мозаик и слично на подлози 

или без подлоге 

6908 Глазиране керамичке плочице за поплочавање или облагање; 

глазиране керамичке коцкице и слично за мозаик на подлози или 

без подлоге: 

6908 10 - Плочице, коцкице и слични производи правоугаоних или 

других облика, код којих се површина највеће стране може 

уклопити у квадрат странице мање од 7 cm 

6908 90 - Остало: 

 - - од обичне керамике: 

6908 90 11 - - - двоструке плочице типа „Spaltplatten” 

 - - - остало, максималне дебљине: 

6908 90 21 - - - - не преко 15 mm 

6908 90 29 - - - - преко 15 mm 

 - - остало: 

6908 90 31 - - - двоструке плочице типа „Spaltplatten” 

 - - - остало: 

6908 90 51 - - - - са лицем не преко 90 cm
2
 

 - - - - остало: 

6908 90 91 - - - - - производи од керамике (каменине) 

6908 90 93 - - - - - производи од фајанса или фине керамике 

6910 Судопере, лавабои, стубови за лавабое, каде, бидеи, клозетске 

шоље, водокотлићи, писоари и слични производи 

6911 Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали предмети за 

домаћинство или тоалетну употребу, од порцелана: 

6911 10 00 - Стоно и кухињско посуђе 

6914 Остали производи од керамике: 

6914 10 00 - Од порцелана 

7010 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали контејнери, 

од стакла, за транспорт или паковање робе; тегле од стакла за 

конзервирање, чепови, поклопци и остали затварачи од стакла: 

7010 90 - Остало: 

7010 90 10 - - посуде за конзервисање (стерилисање) 

 - - остало: 

7010 90 21 - - - израђено од стаклених цеви 

 - - - остало, запремине од: 



- 182 - 

 182 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

7010 90 31 - - - - 2,5 l или више 

 - - - - мање од 2,5 l: 

 - - - - - за пиће и храну: 

 - - - - - - боце: 

 - - - - - - - од необојеног стакла, запремине од: 

7010 90 41 - - - - - - - - 1 l или више 

7010 90 43 - - - - - - - - више од 0,33 l али мање од 1 l 

7010 90 47 - - - - - - - - мање од 0,15 l 

 - - - - - - - од обојеног стакла, запремине од: 

7010 90 51 - - - - - - - - 1 l или више 

7010 90 57 - - - - - - - - мање од 0,15 l 

 - - - - - - остале, запремине од: 

7010 90 61 - - - - - - - 0,25 l или више 

7010 90 67 - - - - - - - мање од 0,25 l 

 - - - - - за остале производе: 

7010 90 91 - - - - - - од необојеног стакла 

7010 90 99 - - - - - - од обојеног стакла 

7013 Производи од стакла врста који се употребљавају за столом, у 

кухињи, за тоалетне сврхе, у канцеларијама, за унутрашњу 

декорацију и сличне сврхе (осим оних из тар. броја 7010 или 

7018) 

7020 00 Остали производи од стакла: 

 - улошци за термос боце или остале вакуум судове: 

7020 00 07 - - недовршени 

7020 00 08 - - довршени 

7113 Накит и делови накита од племенитих метала или од метала 

платираних племенитим металима 

7114 Предмети златарства или кујунџијства и њихови делови, од 

племенитих метала или од метала платираних племенитим 

металима 

7208 Топло ваљани пљоснати производи од гвожђа или нелегираног 

челика, ширине 600 mm или веће, неплатирани и непревучени: 

7208 10 00 - У котуровима, само топло ваљани, са шарама у рељефу: 

ex 7208 10 00 - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси 

 - Остали, у котуровима, само топло ваљани, декапирани: 

7208 25 00 - - дебљине 4,75 mm и веће 

7208 26 00 - - дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm 
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7208 27 00 - - дебљине мање од 3 mm 

 - Остали, у котуровима, само топло ваљани: 

7208 36 00 - - дебљине преко 10 mm 

7208 37 00 - - дебљине 4,75 mm или веће, али не преко 10 mm 

7208 38 00 - - дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm 

7208 40 00 - Ненамотани (у таблама), само топло ваљани, са рељефном 

површином 

 - Остали, ненамотани (табле), само топло ваљани:  

7208 51 - - дебљине преко 10 mm: 

 - - - дебљине преко 10 mm, али не преко 15 mm, ширине: 

7208 51 98 - - - - мање од 2050 mm 

7208 52 - - дебљине 4,75 mm или веће, али не преко 10 mm: 

 - - - остали, ширине: 

7208 52 99 - - - - мање од 2050 mm 

7208 53 - - дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm: 

7208 53 90 - - - остали 

7208 54 00 - - дебљине мање од 3 mm 

7208 90 - Остали: 

7208 90 20 - - бушени: 

ex 7208 90 20 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси 

7208 90 80 - - остали: 

ex 7208 90 80 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси 

7209 Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног 

челика, ширине 600 mm и веће, само хладно ваљани (хладно 

редуковани), неплатирани и непревучени: 

 - У котуровима, само хладно ваљани (хладно редуковани): 

7209 15 00 - - дебљине 3 mm и веће 

7209 16 - - дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm: 

7209 16 90 - - - остали: 

ex 7209 16 90 - - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси 

7209 17 - - дебљине 0,5 mm или веће, али не преко 1 mm: 

7209 17 90 - - - остали: 
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ex 7209 17 90 - - - - Осим оних: 

- са садржајем угљеника 0,6% и више, по маси 

- ширине преко 1500 mm; или 

- ширине 1350 mm или веће, али не преко1500 mm и дебљине 0,6 

mm или веће, али не преко 0,7 mm 

7209 18 - - дебљине мање од 0,5 mm: 

 - - - остали: 

7209 18 91 - - - - дебљине 0,35 mm или веће, али мање од 0,5 mm: 

ex 7209 18 91 - - - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси 

7209 18 99 - - - - дебљине мање од 0,35 mm: 

ex 7209 18 99 - - - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси 

 - Ненамотани (у таблама), само хладно ваљани (хладно 

редуковани): 

7209 26 - - дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm: 

7209 26 90 - - - остали 

7209 27 - - дебљине 0,5 mm или веће, али не преко 1 mm: 

7209 27 90 - - - остали: 

ex 7209 27 90 - - - - Осим оних: 

-  ширине 1500 mm или веће; или 

- ширине 1350 mm или веће, али не преко1500 mm и дебљине 0,6 

mm или веће, али не преко 0,7 mm 

7209 90 - Остали: 

7209 90 20 - - бушени: 

ex 7209 90 20 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси 

7209 90 80 - - остали: 

ex 7209 90 80 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси 

7210 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, 

ширине 600 mm или веће, платирани или превучени: 

 - Превучени калајем: 

7210 11 00 - - дебљине 0,5 mm и веће 

7210 12 - - дебљине мање од 0,5 mm: 

7210 12 20 - - - бели лим: 

ex 7210 12 20 - - - - дебљине 0,2 mm и веће 

7210 12 80 - - - остали 

7210 70 - Обојени, лакирани или превучени пластичном масом 
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7210 90 - Остали: 

7210 90 40 - - калајисани и штампани 

7210 90 80 - - остали 

7211 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, 

ширине мање од 600 mm, неплатирани и непревучени: 

 - Само топло ваљани: 

7211 14 00 - - остали, дебљине 4,75 mm и веће 

7211 19 00 - - остали 

 - Само хладно ваљани (хладно редуковани): 

7211 23 - - са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%: 

 - - - остали: 

7211 23 30 - - - - дебљине 0,35 mm и веће 

7211 29 00 - - остали 

7211 90 - Остали: 

7211 90 20 - - бушени: 

ex 7211 90 20 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси 

7211 90 80 - - остали: 

ex 7211 90 80 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси 

7212 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика 

ширине мање од 600 mm, платирани или превучени: 

7212 10 - Превучени калајем: 

7212 10 90 - - остали 

7212 40 - Обојени, лакирани или превучени пластичном масом 

7216 Профили од гвожђа или нелегираног челика: 

 - Профили само хладно добијени или хладно довршени: 

7216 61 - - добијени из пљоснатих ваљаних производа 

7216 69 00 - - остали 

7217 Хладно добијена жица од гвожђа или нелегираног челика: 

7217 10 - Непревучена, полирана или неполирана: 

 - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: 

7217 10 10 - - - максималне димензије попречног пресека мање од 0,8 mm 

 - - - максималне димензије попречног пресека 0,8 mm или веће: 

7217 10 31 - - - -са удубљењима, ребрима, жлебовима или другим 

деформацијама добијеним у процесу ваљања 

7217 10 50 - - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по 

маси 
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7217 20 - Превучена цинком: 

 - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси , 

максималне димензије попречног пресека: 

7217 20 10 - - - мање од 0,8 mm 

7217 30 - Превучена осталим простим металима: 

 - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: 

7217 30 41 - - - превучена бакром 

7217 90 - Остала: 

7217 90 20 - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси 

7217 90 50 - - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по 

маси 

7306 Остале цеви и шупљи профили (нпр.: са отвореним спојевима, 

заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа 

или челика: 

 - Цеви за нафтоводе или гасоводе: 

7306 11 - - Заварене, од нерђајућег челика: 

7306 11 10 - - - подужно заварене 

ex 7306 11 10 - - - - Спољашњег пречника не преко168,3 mm 

7306 19 - - остала: 

 - - - подужно заварене: 

7306 19 11 - - - - Спољашњег пречника не преко168,3 mm 

7306 30 - Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или 

нелегираног челика: 

 - - остале: 

 - - - остале, спољашњег пречника: 

 - - - - не преко 168,3 mm: 

7306 30 77 - - - - - остале: 

ex 7306 30 77 - - - - - - Осим оних са уграђеним прибором погодне за транспорт 

гасова или течности, који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: 

7306 61 - - Квадратног или правоугаоног попречног пресека: 

 - - - са зидом дебљине не преко 2 mm: 

7306 61 19 - - - - остале: 

ex 7306 61 19 - - - - - Осим оних са уграђеним прибором погодне за транспорт 

гасова или течности, који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - - са зидом дебљине преко 2 mm: 

7306 61 99 - - - - остале: 
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ex 7306 61 99 - - - - - Осим оних са уграђеним прибором погодне за транспорт 

гасова или течности, који се користе за цивилне ваздухоплове 

7306 69 - - од осталих попречних пресека који нису кружни: 

7306 69 90 - - - остале: 

ex 7306 69 90 - - - -  Осим оних са уграђеним прибором погодне за транспорт 

гасова или течности, који се користе за цивилне ваздухоплове 

7312 Упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од 

гвожђа или челика, електрично неизоловани: 

7312 10 - Упредена жица, ужад и каблови: 

 - - остали, са максималном димензијом попречног пресека: 

 - - - преко 3 mm: 

 - - - - ужад и каблови (укључујући и оне затворене 

конструкције): 

 - - - - - непревучени или само превучени цинком, максималне 

димензије попречног пресека: 

7312 10 81 - - - - - - преко 3 mm, али не преко 12 mm: 

ex 7312 10 81 - - - - - - - Осим оних опремљених или готових за употребу, који 

се користе за цивилне ваздухоплове 

7312 10 83 - - - - - - преко 12 mm, али не преко 24 mm: 

ex 7312 10 83 - - - - - - - Осим оних опремљених или готових за употребу, који 
се користе за цивилне ваздухоплове 

7312 10 85 - - - - - - преко 24 mm, али не преко 48 mm: 

ex 7312 10 85 - - - - - - - Осим оних опремљених или готових за употребу, који 

се користе за цивилне ваздухоплове 

7312 10 89 - - - - - - преко 48 mm: 

ex 7312 10 89 - - - - - - - Осим оних опремљених или готових за употребу, који 

се користе за цивилне ваздухоплове 

7312 10 98 - - - - - остали: 

ex 7312 10 98 - - - - - -  Осим оних опремљених или готових за употребу, који 

се користе за цивилне ваздухоплове 

7321 Пећи за загревање просторија, штедњаци, решеткаста огњишта, 

кухињске пећи (укључујући и са помоћним казаном за 

централно грејање), роштиљи, мангали, гасни решои, грејачи 

тањира и слични апарати за домаћинство, неелектрични, и 

њихови делови, од гвожђа или челика: 

 - Апарати за кување и грејачи тањира: 

7321 11 - - на гас или и на гас и на друга горива 

7321 12 00 - - на течна горива 

7321 19 00 - - остали, укључујући апарате на чврста горива 
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ex 7321 19 00 - - - На чврста горива 

 - Остали апарати: 

7321 81 - - на гас или и на гас и на друга горива 

7321 82 - - на течна горива: 

7321 90 00 - Делови 

7323 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови 

делови, од гвожђа или челика; вуна од гвожђа или челика, 

сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, 

рукавице и слично, од гвожђа или челика: 

7323 10 00 - Вуна од гвожђа или челика; сунђери за рибање посуђа и 

јастучићи за рибање или полирање, рукавице или слично 

 - Остало: 

7323 92 00 - - од ливеног гвожђа, емајлирани 

7323 94 - - од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика, емајлирани: 

7323 94 90 - - - остало 

7323 99 - - остали: 

 - - - остало: 

7323 99 91 - - - - лакирано или обојено 

7324 Санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или челика: 

7324 10 00 - Судопере и лавабои, од нерђајућег челика: 

ex 7324 10 00 - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Каде: 

7324 29 00 - - остале 

7407 Шипке и профили, од бакра: 

7407 10 00 - Од рафинисаног бакра 

 - Од легура бакра: 

7407 21 - - од легура бакра и цинка (месинг) 

7408 Жица од бакра:  

 - Од легура бакра: 

7408 21 00 - - од легура бакра и цинка (месинг) 

7408 29 00 - - остала 

7409 Плоче, лимови и траке, од бакра, дебљине преко 0,15 mm 

7411 Цеви од бакра 

7412 Прибор за цеви, од бакра (нпр.: спојнице, колена, муфови): 

7604 Шипке и профили, од алуминијума: 
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7604 10 - Од нелегираног алуминијума 

 - Од легура алуминијума: 

7604 21 00 - - шупљи профили 

7604 29 - - остало: 

7604 29 90 - - - профили 

7606 Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 

mm: 

 - Правоугаони (укључујући и квадратне): 

7606 11 - - од нелегираног алуминијума 

7606 12 - - од легура алуминијума: 

7606 12 10 - - - траке за жалузине 

 - - - остали: 

7606 12 50 - - - - премазани, лакирани или превучени пластичном масом 

 - - - - остали, дебљине: 

7606 12 93 - - - - - 3 mm и веће али мање од 6 mm 

7606 12 99 - - - - - 6 mm и веће 

 - Остали: 

7606 91 00 - - од нелегираног алуминијума 

7606 92 00 - - од легура алуминијума 

7608 Цеви од алуминијума: 

7608 10 00 - Од нелегираног алуминијума 

ex 7608 10 00 - - Осим са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова 

или течности, за цивилне ваздухоплове 

7608 20 - Од легура алуминијума: 

7608 20 20 - - заварене 

ex 7608 20 20 - - - Осим са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова 

или течности, за цивилне ваздухоплове 

 - - остале: 

7608 20 89 - - - остале 

ex 7608 20 89 - - - - Осим са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова 

или течности, за цивилне ваздухоплове 

7610 Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тар. 

броја 9406) и делови конструкција (нпр.: мостови и секције 

мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни 

костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, 

ограде и стубови); лимови, шипке, профили, цеви и слично од 

алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: 
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7610 10 00 - Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата 

7610 90 - Остало: 

7610 90 10 - - мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови 

8215 Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пену, лопатице за 

сервирање колача, ножеви за рибу, ножеви за маслац, штипаљке 

за шећер и сличан кухињски и стони прибор: 

 - Остали: 

8215 91 00 - - превучени племенитим металом 

8407 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу 

свећице, са наизменичним или обртним кретањем клипа: 

 - Клипни мотори са наизменичним кретањем клипа, за погон 

возила из Главе 87: 

8407 34 - - запремине преко 1000 cm
3
: 

 - - - остали: 

8407 34 30 - - - - употребљавани 

8408 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу 

компресије (дизел или полудизел): 

8408 10 - Погонски мотори за пловила: 

 - - употребљавани: 

8408 10 19 - - - остали 

8408 90 - Остали мотори: 

 - - остали: 

8408 90 27 - - - употребљавани 

ex 8408 90 27 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8415 Уређаји за климатизацију, који се састоје од вентилатора на 

моторни погон и елемената за мењање температуре и влажности 

ваздуха, укључујући машине у којима се влажност не може 

регулисати независно од температуре: 

 - Остало: 

8415 81 00 - - реверзибилне топлотне пумпе са вентилатором на моторни 

погон и елементима за мењање температуре и влажности: 

ex 8415 81 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8418 Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или 

замрзавање, електрични или не; топлотне пумпе, осим уређаја за 

климатизацију ваздуха из тар. бр. 8415: 

8418 50 - Остала опрема (сандуци, ормани, пултови, витрине и слично) 

за чување и излагање, са уграђеним уређајима за хлађење или         

замрзавање: 

 - - расхладне витрине и пултови (са уграђеном расхладном 

јединицом или испаривачем): 
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8418 50 11 - - - за чување замрзнуте хране 

8432 Машине за припремање и култивисање земље у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; ваљци за травњаке и спортске 

терене: 

8432 10 - Плугови: 

 - Дрљаче, тањираче, аератори, култиватори, плевилице и 

копачице: 

8432 21 00 - - тањираче 

8432 29 - - остале 

8432 30 - Машине за сејање, сађење и пресађивање: 

8432 40 - Растурачи ђубрива 

8432 80 00 - Остале машине 

8450 Машине за прање, за домаћинство и перионице, укључујући 

машине које перу и суше: 

 - Машине капацитета сувог рубља не већег од 10 kg: 

8450 11 - - потпуно аутоматске машине: 

 - - - капацитета сувог рубља не преко 6 kg: 

8450 11 11 - - - - машине које се пуне са предње стране 

8450 11 19 - - - - машине које се пуне одозго 

8501 Електромотори и електрични генератори (осим генераторских 

агрегата): 

8501 40 - Остали мотори наизменичне струје, монофазни: 

8501 40 20 - - снаге не преко 750 W: 

ex 8501 40 20 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове снаге 

преко 735 W 

8501 40 80 - - снаге преко 750 W: 

ex 8501 40 80 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове снаге  

не преко 150 kW 

 − Остали мотори наизменичне струје, вишефазни: 

8501 51 00 - - снаге не преко 750 W: 

ex 8501 51 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове снаге 

преко 735 W 

8501 52 - - снаге преко 750 W, али не преко 75 kW: 

8501 52 20 - - - снаге преко 750 W, али не преко 7,5 kW: 

ex 8501 52 20 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8501 52 30 - - - снаге преко 7,5 kW, али не преко 37 kW: 

ex 8501 52 30 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 
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8501 52 90 - - - снаге преко 37 kW, али не преко 75 kW: 

ex 8501 52 90 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8501 53 - - снаге преко 75 kW: 

8501 53 50 - - - вучни мотори 

 - - - остали, снаге: 

8501 53 81 - - - - преко 75 kW, али не преко 375 kW: 

ex 8501 53 81 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - Генератори наизменичне струје: 

8501 61 - - снаге не преко 75 kVA: 

8501 61 20 - - - снаге не преко 7,5 kVA: 

ex 8501 61 20 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8501 61 80 - - - снаге преко 7,5 kVA, али не преко 75 kVA: 

ex 8501 61 80 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 Електрични трансформатори, статички конвертори (нпр.: 

исправљачи) и индуктивни калемови: 

 - Трансформатори са течним диелектриком: 

8504 21 00 - - снаге не преко 650 kVA 

8504 22 - - снаге преко 650 kVA, али не преко 10 000 kVA: 

8504 22 10 - - - снаге преко 650 kVA, али не преко 1600 kVA 

8504 22 90 - - - снаге преко 1600 kVA, али не преко 10000 kVA 

8504 23 00 - - снаге преко 10000 kVA 

 - Остали трансформатори: 

8504 32 - - снаге преко 1 kVA, али не преко 16 kVA: 

8504 32 20 - - - мерни 

ex 8504 32 20 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 32 80 - - - остали: 

ex 8504 32 80 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 33 00 - - снаге преко 16 kVA, али не преко 500 kVA: 

ex 8504 33 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 40 - Статички конвертори (претварачи): 

 - - остали: 

 - - - остали: 

8504 40 55 - - - - пуњачи акумулатора: 

ex 8504 40 55 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 
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 - - - - остали: 

8504 40 81 - - - - - исправљачи: 

ex 8504 40 81 - - - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - - - - инвертори: 

8504 40 88 - - - - - - снаге преко 7,5 kVA: 

ex 8504 40 88 - - - - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8504 40 90 - - - - - остали: 

ex 8504 40 90 - - - - - -  Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8508 Усисивачи: 

 - са уграђеним електромотором: 

8508 11 00 - - снаге не преко 1,500 W и са врећом за прашину или другим 

прихватачем за прашину капацитета не преко 20 l 

8508 19 00 - - oстали 

8508 70 00 - Делови 

8509 Електромеханички апарати за домаћинство, са уграђеним 

електромотором, осим усисивача из  тарифног броја 8508: 

8516 Електрични проточни и акумулациони грејачи воде и потапајући 

грејачи; електрични апарати за грејање простора и електрични 

уређаји за грејање тла; електро-термички апарати за уређивање 

косе (нпр: апарати за сушење косе, апарати за коврџање косе) и 

апарати за сушење руку; електричне пегле; остали 

електротермички уређаји за домаћинство; електрични грејни 

отпорници, осим оних из тар. броја 8545:  

8516 10 - Електрични проточни и акумулациони грејачи воде и 

потапајући грејачи 

 - Електрични апарати за грејање простора и електрични апарати 

за грејање тла: 

8516 21 00 - - акумулациони 

8516 29 - - остали: 

8516 29 50 - - - конвекциони грејачи 

 - - - остали: 

8516 29 91 - - - - са уграђеним вентилатором 

8516 29 99 - - - - остали 

 - Електротермички апарати за уређивање косе и сушење руку: 

8516 31 - - апарати за сушење косе 

8516 32 00 - - остали апарати за уређивање косе 

8516 33 00 - - апарати за сушење руку 

8516 40 - Електричне пегле: 
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8516 50 00 - Микроталасне пећнице 

8516 60 - Остале пећнице; штедњаци, апарати за кување, решои, 

роштиљи и ражњеви 

 - - апарати за кување и решои, са једном или више грејних 

плоча: 

8516 60 51 - - - за уградњу 

8516 60 59 - - - остало 

8516 60 70 - - роштиљи и ражњеви 

8516 60 80 - - пећнице за уградњу 

8516 60 90 - - остало 

 - Остали електротермички уређаји: 

8516 71 00 - - апарати за припремање кафе или чаја 

8516 72 00 - - тостери 

8516 79 - - остало 

8517 Телефонски апарати, укључујући телефоне за мрежу станица 

или за друге бежичне мреже; остали апарати за пренос или 

пријем гласа, слика или других података, укључујући апарате за 

комуникацију у жичној или бежичној мрежи (као што су 

локална - LAN или широкопојасна мрежа - WAN),  осим 

емисионих и пријемних апарата из тарифних бројева  8443, 

8525, 8527 или 8528: 

 - Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других 

података, укључујући апарате за комуникацију у жичној или 

бежичној мрежи (као што су локална - LAN или широкопојасна 

мрежа - WAN): 

8517 69 - - Остали: 

 - - - Пријемни апарати за радио-телефонију радиотелеграфију: 

8517 69 39 - - - - остали 

ex 8517 69 39 - - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8518 Микрофони и њихови стативи; звучници, укључујући и 

звучнике у звучним кутијама; слушалице, укључујући 

комбиноване са микрофоном и комплети који се састоје од 

микрофона и једног или више звучника; аудио-фреквентни 

електрични појачивачи; електрични комплети за појачавање 

звука: 

8518 10 - Микрофони и њихови стативи: 

8518 10 95 - - остали: 

ex 8518 10 95 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8518 30 - Слушалице, укључујући комбиноване са микрофоном и 

комплети који се састоје од микрофона и једног или више 

звучника: 
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8518 30 95 − − остало: 

ex 8518 30 95 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8518 40 - Аудио-фреквентни електрични појачивачи: 

8518 40 30 - - појачивачи за телефонију или мерења 

ex 8518 40 30 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

 - - остали: 

8518 40 81 - - - са само једним каналом: 

ex 8518 40 81 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8518 40 89 - - - остали: 

ex 8518 40 89 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8518 90 00 - Делови 

8521 Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног 

видео тјунера (пријемника): 

8521 90 00 − Остали 

8525 Предајници за радио дифузију или телевизију, укључујући оне 

са уграђеним пријемником или апаратом за снимање или 

репродукцију звука; телевизијске камере; дигиталне камере и 

видео камере са рекордерима (камкодери): 

8525 50 00 - Предајници 

8527 Пријемници за радио- дифузију, укључујући и пријемнике 

комбиноване у истом кућишту са апаратом за снимање или 
репродукцију звука или часовником 

8528 Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских 

пријемника; телевизијски пријемници, са или без уграђених 

радио пријемника или апарата за снимање и репродукцију звука 

или слике: 

 - Монитори са уграђеном катодном цеви: 

8528 49 - - остали 

 - Остали монитори: 

8528 59 - - остали 

 - Пројектори: 

8528 69 - - остали 

 - Телевизијски пријемници, са или без уграђених радио 

пријемника или апарата за снимање и репродукцију звука или 

слике: 

8528 71 - - без екрана 

8528 72 - - остали, у боји: 

8528 72 10 - - - телевизијски пројекциони уређаји 
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8528 72 20 - - - апарати са уграђеним уређајем за снимање или 

репродукцију  слике 

 - - - остали: 

 - - - - са катодном цеви: 

 - - - - - са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5 

дијагоналне димензије екрана: 

8528 72 31 - - - - - - не преко 42 cm 

8528 72 33 - - - - - - преко 42 cm , али не преко 52 cm 

8528 72 39 - - - - - - преко 72 cm 

 - - - - - остали: 

 - - - - - - са параметром скенирања не преко 625 линија, 

дијагоналне димензије екрана: 

8528 72 51 - - - - - - - не преко 75 cm 

8528 72 59 - - - - - - - преко 75 cm 

8528 72 75 - - - - - - са параметром скенирања преко 625 линија 

 - - - - остали: 

8528 72 91 - - - - - са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5 

8528 72 99 - - - - - остали 

8528 73 00 - - остали, црно бели и остали једнобојни (монохроматски) 

8529 Делови погодни за употребу искључиво или углавном са 

апаратима из тар. бр. 8525 до 8528: 

8529 10 - Антене и антенски рефлектори свих врста; делови погодни за 

употребу са њима: 

 - - антене: 

 - - - спољне антене за радио-дифузне и телевизијске пријемнике: 

8529 10 31 - - - - за пријем преко сателита 

8529 10 65 - - - унутрашње (собне) антене за радио-дифузне и телевизијске 

пријемнике, укључујући антене за уградњу у апарате 

ex 8529 10 65 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8529 10 69 - - - Остало: 

ex 8529 10 69 - - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8529 10 80 - - филтери и скретнице за антене 

ex 8529 10 80 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 

8529 10 95 - - остало 

ex 8529 10 95 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 
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8539 Електричне сијалице са влакнима и електричне сијалице са 

пражњењем, укључујући затворене рефлекторске улошке са 

уграђеним сијалицама и ултраљубичасте и инфрацрвене 

сијалице; лучне сијалице: 

 - Остале сијалице са влакнима, искључујући ултраљубичасте и 

инфрацрвене: 

8539 21 - - волфрам-халогене 

8539 22 - - остале, снаге не преко 200 W и за напоне преко 100 V 

8539 29 - - остале 

 - Сијалице са пражњењем, осим ултраљубичастих сијалица: 

8539 31 - - флуоресцентне, са ужареном катодом 

8544 Изолована жица (укључујући емајлирану и анодизирану жицу), 

каблови (укључујући коаксијалне каблове) и остали изоловани 

електрични проводници, са или без конектора; каблови од 

оптичких појединачно оплаштених влакана, комбиновани или не 

са електричним проводницима, са или без конектора: 

8544 20 00 - Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични 

проводници 

 - Остали електрични проводници, за напон не преко 1000 V: 

8544 42 - - са конекторима: 

8544 42 90 - - - остали 

8544 49 - - остали: 

 - - - остали: 

8544 49 91 - - - - жице и каблови, чији појединачни проводници имају 

пречник  већи од 0,51 mm 

 - - - - остали: 

8544 49 93 - - - - - за напон  не преко 80 V 

8544 49 95 - - - - - за напон преко 80 V али мањи од 1 000 V 

8544 49 99 - - - - - за напон од 1 000 V 

8544 60 - Остали електрични проводници, за напон преко 1000 V 

8701 Трактори, друмски тегљачи за полуприколице и остала вучна 

возила (осим оних из тар. броја 8709): 

8701 10 00 - Трактори једноосовински 

8701 20 - Друмски тегљачи (“шлепери”) за полуприколице: 

8701 20 90 - - употребљавани 

8701 30 - Трактори гусеничари: 

8701 30 90 - - остали 

8701 90 - Остали: 
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 - - пољопривредни трактори (осим једноосовинских) и шумски 

трактори, точкаши: 

 - - - нови, снаге мотора: 

8701 90 11 - - - - не преко 18 kW 

8701 90 20 - - - - преко 18 kW, али не преко 37 kW 

8701 90 25 - - - - преко 37 kW, али не преко 59 kW 

8701 90 31 - - - - преко 59 kW, али не преко 75 kW 

8701 90 50 - - - употребљавани 

8702 Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући 

возача: 

8702 10 - Са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење 

помоћу компресије (дизел или полудизел) 

8702 90 - Остала: 

 - - са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење 

помоћу свећице: 

 - - - запремине цилиндара преко 2 800 cm
3
: 

8702 90 11 - - - - нова 

8702 90 19 - - - - употребљавана 

 - - - запремине цилиндара не преко 2 800 cm
3
: 

8702 90 31 - - - - нова 

8702 90 39 - - - - употребљавана 

8703 Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана 

првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), 

укључујући “караван” и “комби” возила и возила за трке: 

 - Остала возила са клипним мотором, на паљење помоћу 

свећице, осим са ротационим клипним мотором: 

8703 21 - - запремине цилиндара не преко 1000 cm
3
: 

8703 21 10 - - - нова: 

ex 8703 21 10 - - -  Осим оних која су првог или другог степена растављености 

8703 21 90 - - - употребљавана 

8703 24 - - запремине цилиндара преко 3000 cm
3
: 

8703 24 10 - - - нова: 

ex 8703 24 10 - - - -  Осим оних која су првог или другог степена 

растављености 

8703 24 90 - - - употребљавана 

 - Остала возила са клипним мотором са унутрашњим 

сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или 

полудизел): 

8703 31 - - запремине цилиндара не преко 1500 cm
3
: 
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8703 31 10 - - - нова: 

ex 8703 31 10 - - - -  Осим оних која су првог или другог степена 

растављености 

8703 31 90 - - - употребљавана 

8703 33 - - запремине цилиндара преко 2500 cm
3
: 

 - - - нова: 

8703 33 19 - - - - остала: 

ex 8703 33 19 - - - - - Осим оних која су првог или другог степена 

растављености 

8703 33 90 - - - употребљавана 

8704 Моторна возила за превоз робе: 

 - Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на 

паљење помоћу компресије (дизел или полудизел): 

8704 21 - - бруто масе не преко 5 t: 

 - - - остала: 

 - - - - запремине цилиндара преко 2 500 cm
3
: 

8704 21 31 - - - - - нова: 

ex 8704 21 31 - - - - - - Осим оних која су првог или другог степена 

растављености 

8704 21 39 - - - - - употребљавана 

 - - - - запремине цилиндара не преко 2 500 cm
3
: 

8704 21 91 - - - - - нова: 

ex 8704 21 91 - - - - - - Осим оних која су првог или другог степена 

растављености 

8704 21 99 - - - - - употребљавана 

8704 22 - - бруто масе преко 5 t, али не преко 20 t: 

 - - - остала: 

8704 22 91 - - - - нова: 

ex 8704 22 91 - - - - -  Осим оних која су првог или другог степена 

растављености 

8704 22 99 - - - - употребљавана 

8704 23 - - бруто масе преко 20 t: 

 - - - остала: 

8704 23 91 - - - - нова: 

ex 8704 23 91 - - - - - Осим оних која су првог или другог степена 

растављености 
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8704 23 99 - - - - употребљавана 

 - Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на 

паљење помоћу свећице: 

8704 31 - - бруто масе не преко 5 t: 

 - - - остала: 

 - - - - запремине цилиндара преко 2 800 cm
3
: 

8704 31 31 - - - - - нова: 

ex 8704 31 31 - - - - - - Осим оних која су првог или другог степена 

растављености 

8704 31 39 - - - - - употребљавана 

 - - - - запремине цилиндара не преко 2 800 cm
3
: 

8704 31 91 - - - - - нова: 

ex 8704 31 91 - - - - - - Осим оних која су првог или другог степена 

растављености 

8704 31 99 - - - - - употребљавана 

8704 32 - - бруто масе преко 5 t: 

 - - - остала: 

8704 32 91 - - - - нова: 

ex 8704 32 91 - - - - - Осим оних која су првог или другог степена 

растављености 

8704 32 99 - - - - употребљавана 

8704 90 00 - Остала 

8705 Моторна возила за специјалне сврхе (нпр: возила без товарне 

платформе за превлачење аутомобила, дизалична возила, 

ватрогасна возила, возила са уграђеном бетонском мешалицом, 

возила за чишћење путева, возила за прскање и посипање, 

возила покретне радионице, покретне радиолошке јединице), 

осим оних конструисаних првенствено за превоз путника или 

робе: 

8705 30 00 - Ватрогасна возила 

8705 40 00 - Возила са уграђеном бетонском мешалицом 

8712 00 Бицикли и слична возила (укључујући доставне трицикле), без 

моторног погона: 

9301 Војно оружје, осим револвера, пиштоља и оружја из тар. броја 

9307 

9302 00 00 Револвери и пиштољи, осим оних који се сврставају у тар. бр. 

9303 и 9304 



- 201 - 

 201 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

9303 Остало ватрено оружје и слични уређаји који функционишу 

паљењем експлозивног пуњења (нпр.: спортске пушке, 

сачмарице и ловачки и спортски карабини, ватрено оружје које 

се пуни спреда, сигнални пиштољи и друге направе предвиђене 

за избацивање само сигналних ракета, пиштољи и револвери за 

испаљивање маневарске муниције, пиштољи са привезаним 

клином за хумано убијање животиња, бацачи бродских ужади) 

9304 00 00 Остало оружје (нпр.: опружне, ваздушне и гасне пушке и 

пиштољи; пендреци) осим оружја из тар. броја 9307 

9305 Делови и прибор производа из тар. бр. 9301 до 9304 

9306 Бомбе, гранате, торпеда, мине, ракете и слично и њихови 

делови; меци, остала муниција и пројектили, њихови делови, 

укључујући сачму и чепове за патроне 

9307 00 00 Мачеви, сабље, бајонети, копља и слична оружја, њихови делови 

и каније за то оружје 

9401 Седишта (осим оних из тар. броја 9402), укључујући она која се 

могу претворити у лежајеве, и њихови делови: 

9401 30 - Обртна седишта са подешавањем висине: 

9401 30 90 - - остало 

9401 40 00 - Седишта, осим баштенских седишта или кампинг опреме, која 

се могу претворити у лежајеве 

 - Седишта од трске, прућа, бамбуса или сличних материјала: 

9401 51 00 - - од бамбуса или ратана 

9401 59 00 - - остала 

 - Остала седишта с дрвеним костурима: 

9401 61 00 - - тапацирана 

9401 69 00 - - остала 

 - Остала седишта, са металним костурима: 

9401 71 00 - - тапацирана 

9401 79 00 - - остала 

9401 90 - Делови: 

 - - остали: 

9401 90 30 - - - од дрвета 

9403 Остали намештај и његови делови: 

9403 30 - Дрвени канцеларијски намештај 

9403 40 - Дрвени кухињски намештај 

9403 50 00 - Дрвени намештај за спаваће собе 

9403 60 - Остали дрвени намештај 
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9403 90 - Делови: 

9403 90 30 - - од дрвета 

9403 90 90 - - од осталих материјала 

9404 Носачи мадраца; предмети постељине и слична роба (нпр.: 

мадраци, јоргани, перине, јастуци, јастучићи) са опругама или 

пуњени било којим материјалом или од целуларне гуме или 

пластичне масе, укључујући пресвучене: 

 - Мадраци: 

9404 29 - - од осталих материјала 

9406 00 Монтажне зграде: 

9406 00 11 - преносне куће за становање 

 - остале: 

9406 00 20 - - од дрвета 

9503 00 Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке са 

тачковима; колица за лутке; лутке; oстале играчке; умањени 

модели и слични модели за игру, укључујући са погоном; 

слагалице свих врста: 

9503 00 10 - Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке 

са тoчковима 

ex 9503 00 10 - -  Колица за лутке 

 - Остали сетови конструкција и конструкционе играчке: 

9503 00 39 - - од осталих материјала 

ex 9503 00 39 - - - од дрвета 

 - Играчке у облику животиња и нељудских бића: 

9503 00 49 - - остале 

ex 9503 00 49 - - - од дрвета 

 - Слагалице: 

9503 00 61 - - од дрвета 

9504 Производи за вашарске, стоне или друштвене игре, укључујући 

флипере, билијар, специјалне столове за казино игре и опрему за 

аутоматске куглане: 

9504 20 - Столови и прибор за билијар свих врста: 

9504 20 10 - - билијарски столови са или без ногара 

9506 Производи и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику, 

атлетику, друге спортове (укључујући стони тенис) и игре на 

отвореном, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој 

тарифи; базени за пливање и базени за децу: 

 - Лопте, осим лопти за голф и лопти за стони тенис: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

9506 62 - - на надувавање: 

9506 62 90 - - - остале 

9601 Слонова кост, кост, корњачевина, рог, парошке, корал, седеф и 

други материјал за резбарење животињског порекла, обрађени и 

производи од ових материјала (укључујући производе добијене 

обликовањем) 

9603 Метле, четке (укључујући четке које представљају делове 

машина, апарата или возила), механичке направе за чишћење 

пода које се држе у руци, без мотора, пајалице и перушке; 

припремљени чворови и повеске за израду метли или четки; 

улошци и ваљци за бојење; брисачи за подове, прозоре и сл. 

(осим брисача са ваљком): 

9603 10 00 - Метле и четке, које се састоје од шибља или другог биљног 

материјала повезаног заједно, са или без дршки 

9603 90 - Остало 

9604 00 00 Ручна сита и ручна решета 

9609 Оловке (осим оловака из тар. броја 9608), писаљке, мине за 

оловке, пастеле, угаљ за цртање, креде за писање или цртање и 

кројачке креде 

9612 Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене 

штампарском бојом или другачије припремљене за давање 

отисака, укључујући на калемима или у патронама; јастучићи за 

жигове, натопљени или ненатопљени, са или без кутије: 

9612 20 00 - Јастучићи за жигове 

9618 00 00 Кројачке лутке и друге фигуре за излагање; аутомати и друге 

покретне (анимиране) фигуре за уређивање излога 
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АНЕКС II 

 

ДЕФИНИЦИЈА ПРОИЗВОДА ОД ЈУНЕТИНЕ (BABY BEEF)  

 Наведена у члану 26.3. 

 

Без обзира на правила тумачења Комбиноване номенклатуре, текст описа производа 

треба сматрати само назнаком, имајући у виду да је преференцијални третман, у  

контексту овог анекса, дефинисан опсегом тарифних ознака Комбиноване 

номенклатуре. У случајевима када су назначене ex тарифне ознаке Комбиноване 

номенклатуре, преференцијални режим ће се утврдити применом тарифне ознаке 

Комбиноване номенклатуре и одговарајућег описа, заједно.   

 

 

Комбинована 

номенклатура 

ЕУ 

TARIC 

потподела 
Опис 

 0102  Жива говеда: 

 0102 90  – Остала: 

  – – Домаће врсте: 

  – – – тежине преко 300 кг: 

  – – – – Јунице (нетељене женке говеда): 

еx 0102 90 51 
 

– – – – – За клање: 

 
10 –  

Која немају сталне зубе, тежине 320 кг до 470 кг 1 

еx 0102 90 59 
 

– – – – – Остала: 

 
11 

21 

31 

91 

–  
Која немају сталне зубе, тежине 320 кг до 470 кг 1 

  – – – – Остала: 

еx 0102 90 71 
 

– – – – – за клање: 

 
10 –  Бикови и волови који немају сталне зубе, тежине 

350 кг до 500 кг 1 

еx 0102 90 79 
 

– – – – – Остала: 

 
21 

91 

–  
Бикови и волови који немају сталне зубе, тежине 

350 кг до 500 кг 1 

 0201  Месо говеђе, свеже или расхлађено: 

еx 0201 10 00 
 

– трупови и полутке: 

 
91 –  

трупови тежине  од 180 кг или више, али да не прелазе  300 кг 

и полутке тежине од 90 кг или више, али да не прелазе 150 кг, 
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Комбинована 

номенклатура 

ЕУ 

TARIC 

потподела 
Опис 

ниског  степена окоштавања хрскавице (посебно хрскавице 

symphysis pubis и вертебралне апофизе), месо 

светлоружичасте боје и маст изузетно фине текстуре, беле до 

светложуте боје 1 

 0201 20  – остали комади с костима: 

еx 0201 20 20 
 

– – „компензоване‟четврти: 

 
91 –  

„компензоване‟ четврти тежине од  90 кг или више, али да 

не прелазе 150 кг, ниског степена окоштавања хрскавице 

(посебно хрскавице symphysis pubis и вертебралне апофизе), 

месо светлоружичасте боје и маст изузетно фине текстуре, 

беле до светложуте боје 1 

еx 0201 20 30 
 

– – предње четврти одвојене или неодвојене: 

 
91 –  

Одвојене предње четврти, тежине од  45 кг или више, али да 

не прелазе 75 кг, ниског степена окоштавања хрскавице 

(посебно хрскавице вертебралне апофизе), месо 
светлоружичасте боје и маст изузетно фине текстуре, беле 

до светложуте боје 1 

еx 0201 20 50 
 

– – задње четврти одвојене или неодвојене: 

 
91 –  

Одвојене задње четврти тежине од 45 кг или више, али да не 

прелазе 75 кг (али тежине тзв. пистола реза од 38 кг-68 кг ), 

ниског степена окоштавања хрскавице (посебно хрскавице  

вертебралне апофизе), месо светлоружичасте боје и маст 

изузетно фине текстуре, беле до светложуте боје1 
1 Упис из овог тарифног подброја подлеже условима постављеним у важећим одредбама 

Заједнице. 

 



- 206 - 

 206 

АНЕКС III (a)  

ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 

ПОРЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Наведене у члану 27. став 2. под (а) 

 

Без царине за неограничене количине од дана ступања на снагу Споразума  

Тарифна ознака Наименовање 

0101 Коњи, магарци, муле и мазге, живи 

0102 Животиње, врсте говеда: 

0102 10 − Чисте расе за приплод: 

0102 90 − Остало: 

0102 90 90 − − остало 

0103 Свиње, живе: 

0103 10 00 − Чисте расе за приплод 

 − Остало: 

0103 91 − − масе не преко  50 kg: 

0103 91 90 − − − остале 

0103 92 − − масе 50 kg или више: 

0103 92 90 − − − остало 

0104 Oвце и козе, живе: 

0104 10 − Oвце: 

0104 10 10 − − Чисте расе за приплод 

0104 20 − Kозе: 

0104 20 10 − − Чисте расе за приплод 

0105  Живина домаћа, жива, кокошке врсте Gallus domesticus, патке, 

гуске,ћурке и бисерке: 

 − Mасе не преко 185 g: 

0105 11 − − Пилићи врсте Gallus domesticus: 

 − − − дедовски и родитељски женски пилићи: 

0105 11 11 − − − − Носиље 
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Тарифна ознака Наименовање 

0105 11 19 − − − − остале 

 − − − остали: 

0105 11 91 − − − − носиље 

0105 12 00 − − ћурићи 

0105 19 − − остало 

 − остали: 

0105 99 − − остало 

0106 Остале животиње, живе 

0203 Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто: 

 − Свеже или расхлађено: 

0203 11 − − Трупови и полутке: 

0203 11 90 − − − остало 

0203 19 − − остало: 

0203 19 90 − − − остало 

 − Смрзнуто: 

0203 21 − − трупови и полутке: 

0203 21 90 − − − остали 

0203 22 − − бутови, плећке и комади од њих, са костима: 

0203 22 90 − − − остали 

0203 29 − − остали: 

0203 29 90 − − − остало 

0205 00 Месо коњско, магареће или од мула и мазги, свеже, расхлађено или 

смрзнуто 

0206 Други кланични производи од говеђег, свињског, овчијег, козијег, 

коњског и магарећег меса или меса од мула и мазги, употребљиви за 

јело, свежи, расхлађени или смрзнути: 

0206 10 − Од животиња врсте говеда, свежи или расхлађени: 

0206 10 10 − − За производњу фармацеутских производа 

0208 Остало месо и јестиви месни други кланични производи, свежи, 

расхлађени или смрзнути 
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Тарифна ознака Наименовање 

0210 Месо и јестиви месни и други кланични производи, сољени, у 

саламури, сушени или димљени; јестиво брашно и прах од меса или 

од других кланичних производа: 

 − Остало, укључујући јестиво брашно и прах од меса или других 

кланичних производа: 

0210 91 00 − − од примата 

0210 92 00 − − од китова, делфина и морских прасића (сисари реда Cetacea); 

морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia) 

0210 93 00 − − од рептила (укључујући змије и корњаче) 

0210 99 − − остало: 

 − − − месо: 

0210 99 10 − − − − од коња, сољено, у саламури или сушено 

 − − − − од оваца и коза: 

0210 99 21 − − − − − са костима 

0210 99 29 − − − − − без костију 

0210 99 31 − − − − од ирваса 

0210 99 39 − − − − остало 

 − − − кланични производи: 

 − − − − остало: 

 − − − − − џигерице, живинске: 

0210 99 71 − − − − − − масне џигерице од гусака или патака, сољене или у 

саламури 

0210 99 79 − − − − − − остало 

0210 99 80 − − − − − остало 

0406 Сир и урда: 

0406 40 − Сир прошаран плавим плеснима и остали сиреви који садрже 

плесни добијене од  Penicillium roqueforti 

0406 90 − Сир остали: 

 − − остали: 

0406 90 35 − − − Kefalo-Tyri 

 − − − остали: 

 − − − − остали: 
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 − − − − − са садржајем масноће не преко 40%  по маси и са садржајем 

воде у немасној материји по маси: 

 − − − − − −преко   47% али не преко  72%: 

0406 90 85 − − − − − − − Kefalograviera, Kasseri 

0407 00 Птичја јаја,  у љусци, свежа, конзервисана или кувана: 

 − Од живине: 

 − − за приплод: 

0407 00 11 − − − од ћурака и гусака 

0407 00 19 − − − остала 

0407 00 90 − Остала 

0408 Живинска и птичја јаја, без љуске, жуманца од јаја, свежи, сушени, 

кувани у води или пари, обликовани,  смрзнути или на други начин 

конзервисани, са садржајем или без садржаја додатног шећера или 

других материја за заслађивање: 

 − Жуманца: 

0408 11 − − сушена 

0408 19  − − остала: 

0408 19 20 − − − неподобна за људску исхрану 

0410 00 00 Производи животињског порекла употребљиви за јело, који нису 

наведени нити обухваћени на другом месту 

0504 00 00 Црева, бешике и желуци од животиња (осим од риба), цели или у 

комадима, свежи, расхлађени, смрзнути, усољени, у саламури, 

сушени или димљени 

0511 Производи животињског порекла, који нису поменути нити 

обухваћени на другом месту;  мртве животиње из Глава 1 или 3, 

неупотребљиве за људску исхрану: 

0511 10 00 − Сперма бикова 

 − Остало: 

0511 99 − − остало: 

0511 99 10 − − − жиле и тетиве; одсечци и остали отпаци од сирове коже 

0601 Луковице, гомољи, гомољасто корење, корени, изданци и ризоми за 

садњу, у вегетацији или у цвету;  биљке и корен цикорије, осим 

корења из тар.броја 1212: 

0601 10 − Луковице, гомољи, гомољасто корење, изданци корена и ризоми, за 

садњу: 
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Тарифна ознака Наименовање 

0601 20 − Луковице, гомољи, гомољасто корење, изданци корена и ризоми у 

вегетацији или у цвету; биљке и корен цикорије : 

0601 20 10 − − биљке и корен цикорије 

0602 Остале живе биљке (укључујући њихово корење), резнице, калем – 

гранчице и калеми; мицелијум (клијале споре печурке на зрнима 

житарица): 

0602 90 − Остало: 

0602 90 10 − − мицелијум за печурке 

0602 90 20 − − ананас биљка 

0602 90 30 − − поврће и јагоде, за садњу 

 − − остало: 

 − − − биљке отвореног простора: 

 − − − − остале биљке отвореног простора: 

0602 90 50 − − − − − вишегодишње биљке 

0604 Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних 

пупољака и траве, маховине и лишајеви подесни за букете или за 

украсне сврхе, свежи, сушени, бојени, бељени, импрегнисани или 

друкчије припремљени: 

0701 Кромпир, свеж или расхлађен: 

0701 10 00 − Семенски 

0705 Салата (Lactuca sativa) и цикорија (Cichorium spp.), свежа или 

смрзнута: 

 − Цикорија: 

0705 21 00 − − радич (Cichorium intybus var. foliosum) 

0705 29 00 − − остало 

0709 Остало поврће, свеже или расхлађено: 

0709 20 00 − Шпаргле 

0709 90 − Остало: 

 − − маслине: 

0709 90 31 − − − за употребу осим у производњи уља 

0709 90 39 − − − остале 

0709 90 40 − − капар 
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Тарифна ознака Наименовање 

0709 90 50 − − коморач 

0709 90 70 − − тиквице 

0709 90 80 − − артичоке 

0710 Поврће (некувано или бланширано), смрзнуто: 

0710 80 − Остало поврће: 

0710 80 10 − − маслине 

0710 80 80 − − артичоке 

0710 80 85 − − шпаргле 

0711 Поврће, привремено конзервисано (на пример, сумпор-диоксидом, у 

сланој води, или другим растворима за конзервисање), али у таквом 

стању неподесно за непосредну исхрану: 

0711 20 − Маслине 

0711 90 − Остало поврће; мешавине поврћа: 

 − − поврће: 

0711 90 70 − − − капар 

0713 Сушено махунасто поврће, у зрну, ољуштено или неољуштено или 

ломљено: 

0713 10 − Грашак (Pisum sativum): 

0713 10 10 − − семенски 

0713 20 00 − Сланутак, (наут) (гарбанзос) 

 − Пасуљ (Vigna spp., Phaseolus spp.): 

0713 39 00 − − остали 

0713 90 00 − Остали 

0714 Маниока, арорут, салеп, топинамбур, слатки кромпир и слично 

корење и кртоле с високим садржајем скроба или инулина, свежи, 

расхлађени, смрзнути или сушени, цели, сечени или у облику пелета; 

срж од саго дрвета;  

0801 Кокосов орах, бразилски орах и акажу орах, свежи или суви, 

ољуштени или неољуштени 

0802 Остало језграсто воће, свеже или суво, ољуштено или неољуштено: 

 − Бадеми: 

0802 11 − − у љусци 
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Тарифна ознака Наименовање 

0802 12 − − без љуске 

0802 40 00 − Кестење (Castanea spp.) 

0802 50 00 − Пистаћи 

0802 60 00 − Макадамски орашчић 

0802 90 − Остало 

0803 00 Банане, укључујући брашнасте банане („plantains”), свеже или суве 

0804 Урме, смокве, ананас, авокадо, гуава, манго и мангуста, свежи или 

суви 

0805 Агруми, свежи или суви 

0806 Грожђе, свеже или суво: 

0806 20 − Суво 

0807 Диње (укључујући лубенице) и папаје, свеже: 

0807 20 00 − Папаје 

0808 Јабуке, крушке и дуње, свеже: 

0808 20 − Крушке и дуње: 

0808 20 90 − − дуње 

0809 Кајсије, трешње и вишње, брескве (укључујући нектарине), шљиве и 

дивље шљиве, свеже: 

0809 40 − Шљиве и дивље шљиве: 

0809 40 90 − − дивље шљиве 

0810 Остало воће, свеже: 

0810 40 − Бруснице, боровнице и остало воће рода Vaccinium: 

0810 40 30 − − воће врсте Vaccinium myrtillus 

0810 50 00 − Киви 

0810 60 00 − „Durians” (плод малајског дрвета Durio zibethinus) 

0810 90 − Остало 

0811 Воће и језграсто воће, некувано или кувано у води или пари, 

смрзнуто са додатком или без додатка шећера или других материја за 

заслађивање: 

0811 20 − Малине, купине, дудиње, логањске бобице, црне, беле или црвене 

рибизле и огрозди: 
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 − − Остало: 

0811 20 39 − − − Црне рибизле 

0811 20 51 − − − Црвене рибизле 

0811 20 59 − − − купине и дудиње 

0811 20 90 − − − остало 

0811 90 − Остало: 

 − − Са додатком шећера или других материја за заслађиване: 

 − − − Са садржајем  шећера преко 13% по маси: 

0811 90 11 − − − − Тропско воће, укључујући тропско језграсто воће  

 − − − остало: 

0811 90 31 − − − − Тропско воће, укључујући тропско језграсто воће 

0811 90 39 − − − − остало 

 − − остало: 

0811 90 50 − − − воће врсте Vaccinium myrtillus 

0811 90 70 − − − воће врсте Vaccinium myrtilloides и Vaccinium angustifolium 

0811 90 85 − − − тропско воће укључујући тропско језграсто воће 

0812 Воће, укључујући  језграсто воће привремено конзервисано (нпр. 

сумпор диоксидом, у сланој води, у сумпорисаној води или у другим 

растворима за конзервисање),  али у таквом стању неподесно за 

непосредну употребу: 

0812 90 − Остало: 

0812 90 20 − − поморанџе 

0812 90 30 − − папаје 

0812 90 40 − − воће врсте Vaccinium myrtillus 

0812 90 70 − − гуава, манго, мангуста, тамаринда, акажу-јабуке, лучице, 

индијске крушке, саподила шљиве, пасионке, карамболе, питаје и 

тропско језграсто воће 

0812 90 98 − − остало 

0813 Воће, суво, осим оног које се сврстава у тар. број 0801 до 0806; 

мешавине језграстог или сувог воћа из ове Главе: 

0813 40 − Остало воће: 
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0813 40 50 − − папаје 

0813 40 60 − − тамаринде 

0813 40 70 − − акажу-јабуке, лучице, индијске крушке, саподила шљиве, 

пасионке, карамболе и питаје 

0813 40 95 − − остало 

0813 50 − Мешавине језграстог или сувог воћа из ове Главе: 

 − − Мешавине сувог воћа, осим оног из тар. бројева 0801 до 0806: 

 − − − које не садрже суве шљиве: 

0813 50 12 − − − − од папаје, тамаринде, акажу-јабука,  лучица, индијских 

крушака, саподила шљива, пасионки, карамбола и питаја 

0813 50 15 − − − − остале 

 − − мешавине искључиво од  језграстог воћа из тар. бројева 0801 и 

0802: 

0813 50 31 − − − од тропског језграстог воћа  

0813 50 39 − − − остале 

 − − остале мешавине: 

0813 50 91 − − − које не садрже суве шљиве или смокве 

0813 50 99 − − − остале 

0814 00 00 Коре од агрума  или диња и лубеница, свеже, смрзнуте, суве или 

привремено конзервисане у сланој води, у сумпорисаној води или у 

другим растворима за конзервисање 

0901 Кафа, пржена или непржена или без кофеина; љуспице и опне од 

кафе; замене кафе које садрже кафу у било ком проценту: 

 − Кафа, непржена: 

0901 11 00 − − са кофеином  

0901 12 00 − − без кофеина 

0901 90 − Остало 

0902 Чај, неароматизован или ароматизован 

0904 Бибер рода Piper; сува или дробљена или млевена паприка рода 

Capsicum или рода  Pimenta: 

 − Бибер: 

0904 11 00 − − недробљен нити млевен 

0904 12 00 − − дробљен или млевен 
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0905 00 00 Ванила 

0906 Цимет и цвет од циметовог дрвета 

0907 00 00 Каранфилић (цели плодови, пупољци и петељке) 

0908 Мушкатни орах, мацис и кардамом 

0909 Семе аниса, бадијана, коморача, коријандера, кумина или кима; 

бобице клеке 

0910 Ђумбир, шафран, куркума, мајчина душица, лорбер у листу, кари и 

остали зачини: 

0910 10 00 − Ђумбир 

0910 20 − Шафран 

0910 30 00 − Куркума 

 − Остали зачини: 

0910 91 − − Мешавине дефинисане Напоменом 1под (б) уз ову Главу 

0910 99 − − Остало: 

0910 99 10 − − − семе пискавице (божје травице) 

 − − − мајчина душица: 

 − − − − недробљена нити млевена: 

0910 99 31 − − − − − дивља мајчина душица (Thymus serpyllum) 

0910 99 33 − − − − − остала 

0910 99 39 − − − − дробљена или млевена 

0910 99 50 − − − лорбер у листу 

0910 99 60 − − − кари 

1001 Пшеница и наполица: 

1001 10 00 − Тврда пшеница 

1001 90 − Остала: 

1001 90 10 − − пир за сетву  

 − − пир остали,  обична пшеница и наполица: 

1001 90 91 − − − обична пшеница и наполица, за сетву 

1002 00 00 Раж 
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1003 00 Јечам: 

1003 00 10 − Семенски 

1004 00 00 Овас 

1006 Пиринач 

1007 00 Сорго у зрну 

1008 Хељда, просо и семе за птице; остале житарице 

1102 Брашно од житарица осим пшенице или наполице: 

1102 10 00 − Брашно ражано 

1102 90 − Остало 

1103 Прекрупа од житарица, гриза и пелете: 

 − Прекрупа и гриз: 

1103 19 − − од осталих житарица: 

1103 19 10 − − − од ражи 

1103 19 40 − − − од овса  

1103 19 50 − − − од пиринча 

1103 19 90 − − − остали 

1103 20 − Пелети: 

1103 20 50 − − од пиринча 

1104 Житарице у зрну друкчије обрађене (нпр. ољуштене, ваљане у 

љуспицама, перлиране, обрезане или гњечене), осим пиринча из 

тар.броја 1006;  клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама или 

млевене: 

 − Зрна ваљана или у облику љуспица: 

1104 12 − − од овса 

1104 19 − − од осталих житарица: 

 − − − остала: 

1104 19 91 − − − − пиринач у облику љуспица 

 − Друкчије обрађена зрна (нпр.: ољуштена, перлирана, обрезана или 

дробљена): 

1104 22 − − од овса: 
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1104 22 30 − − − ољуштена и обрезана или дробљена („Grütze” или „grutten”) 

1104 22 50 − − − перлирана 

1104 22 98 − − − остала 

1104 29 − − од осталих житарица: 

 − − − од јечма: 

1104 29 01 − − − − ољуштена (у љусци или  ољуштена) 

1104 29 03 − − − − ољуштена и обрезана или дробљена („Grütze” или „grutten”) 

1104 30 − Клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама или млевене 

1105 Брашно, гриз , прах, љуспице, грануле и пелети од кромпира 

1106 Брашно, гриз и прах, од сушеног махунастог поврћа  које се сврстава 

у тар. број  0713, од сагоа корења или кртола из тар. броја  0714 или 

од производа  из Главе  8: 

1106 20 − Од сагоа или од корења или кртола  из тар. броја 0714 

1106 30 − Од производа из Главе 8 

1107 Слад, пржен или непржен : 

1107 10 − Непржен: 

 − − од пшенице: 

1107 10 11 − − − у облику брашна  

1107 10 19 − − − остали 

1108 Скроб; инулин: 

 − Скроб: 

1108 11 00 − − пшенични скроб  

1108 14 00 − − скроб од маниоке (cassava)  

1108 19 − − остали скроб, 

1108 20 00 − Инулин 

1201 00 Соја у зрну, укључујући ломљену или неломљену  

1202 Кикирики, непржен, непечен, у љусци, ољуштен или ломљен 

1203 00 00 Копра 

1204 00 Семе лана, укључујући ломљено или дробљено 
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1205 Семе уљане репице, укључујући ломљено или дробљено 

1207 Остало уљано семе и плодови, укључујући ломљено или дробљено 

1209 Семе, плодови и споре за сетву: 

 − Семе крмног биља: 

1209 22 − − семе детелине (Trifolium spp.)  

1209 23 − − Семе вијука 

1209 24 00 − − семе Кентаки, плаве траве (Poa pratensis L.)  

1209 25 − − семе ражне траве (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)  

1209 29 − − остало 

1209 30 00 − Семе травнатог биља, које се углавном гаји због цвета 

 − Остало: 

1209 91 − − семе поврћа 

1209 99 − − остало 

1211 Биље и делови биља (укључујући семење и плодове) свеже или 

сушено, сечено или цело, дробљено или млевено, врста које се 

првенствено употребљавају у производњи мириса, фармацији или за 

инсектициде, фунгициде или сличне сврхе: 

1212 Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа и шећерна трска, 

свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, млевени или немлевени; 

коштице и језгра из коштица воћа и остали биљни производи  

(укључујући непржен корен цикорије, врсте Cichorium intybus 

sativum) врста која се првенствено употребљава за људску исхрану, 

који нису поменути нити обухваћени на другом месту: 

 − Остало: 

1212 91 − − шећерна репа 

1212 99 − − остало 

1213 00 00 Слама и плева од житарица,  сирови, неприпремљени, укључујући 

сечене, млевене или пресоване или у облику пелета 

1214 Бросква, сточна репа, корењаче за сточну храну, сено, луцерка, 

детелина, еспарзета, сточни кељ, вучика, грахорица и слични 

производи за сточну храну , укључујући и у облику пелета:  

1214 90 − Остало: 

1301 Шелак, природне гуме, смоле, гуми-смоле и уљане смоле (нпр.: 

балзами): 
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1302 Биљни сокови и екстракти; пектинске материје, пектинати и пектати; 

агар-агар и остале слузи и згушњивачи, добијени од биљних 

производа, модификовани или немодификовани;   

 − Биљни сокови и екстракти: 

1302 11 00 − − опијум 

1302 19 − − остало: 

1302 19 05 − − − олеосмола ваниле 

 − Слузи и згушњивачи добијени од биљних производа, 

модификовани или немодификовани: 

1302 32 − − Слузи и згушњивачи екстраховани из рошчића, семена рошчића 

или семена гуара, модификовани или немодификовани:   

1302 32 90 − − − од семена гуара 

1302 39 00 − − остало 

1501 00 Свињска масноћа (укључујући јестиву маст) и живинска масноћа 

осим оних из тар.бројева  0209 или 1503: 

 − Свињска масноћа (укључујући јестиву маст): 

1501 00 11 − − за индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених 

производа за људску исхрану 

1501 00 90 − Живинска масноћа 

1502 00 Масноће од животиња врста говеда, оваца или коза, осим оних из 

тар. броја 1503 

1503 00 Стеарин из јестиве свињске масти, уље из јестиве свињске масти, 

олеостеарин, олео-уље и уље из лоја, неемуллговани, немешани или 

на други начин припремљени 

1504 Маст и уља као и њихове фракције, од риба или морских сисара, 

пречишћени или непречишћени, али хемијски немодификовани 

1507 Сојино уље и његове фракције, пречишћени или непречишћени, али 

хемијски немодификовани: 

1507 10 − Сирово уље, дегумирано или недегумирано (без смоле): 

1507 10 10 − − за техничку или индустријску употребу, осим за производњу  

прехрамбених производа за људску исхрану 

1507 90 − Остало: 

1507 90 10 − − за техничку или индустријску употребу, осим за производњу  

прехрамбених производа за људску исхрану 

1508 Уље од кикирикија  и његове фракције, пречишћени или 

непречишћени, али хемијски немодификовани 

1509 Маслиново уље и његове фракције, пречишћени или непречишћени, 

али хемијски немодификовани 
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1510 00 Остала уља и њихове фракције, добијени искључиво од маслина, 

пречишћени или непречишћени, али хемијски немодификовани, 

укључујући мешавине тих уља или фракција са уљима или 

фракцијама из тар. броја 1509: 

1511 Палмино уље и његове фракције, пречишћени или непречишћени, 

али хемијски немодификовани  

1512 Уље од семена сунцокрета, шафранике или памуковог семена  и 

њихове фракције, пречишћени или непречишћени, али хемијски 

немодификовани: 

 − Памуково уље и његове фракције: 

1512 21 − − сирово уље, укључујући оно из којег је уклоњен госипол: 

1512 29 − − остало 

1513 Уље од кокосовог ораха (копре), палминог језгра (коштице), 

палминог ораха  и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани 

али хемијски немодификовани 

1515 Остале биљне масноће и уља, неиспарљиви (укључујући уље јојобе) 

и њихове фракције, пречишћени или непречишћени, али хемијски 

немодификовани: 

 − Ланено уље и његове фракције: 

1515 11 00 − − сирово уље 

1515 19 − − остало 

1515 30 − Рицинусово уље и његове фракције 

1515 50 − Сусамово уље и његове фракције 

1515 90 − Остало: 

 − − уље од семена дувана и његове фракције: 

 − − − сирово уље: 

1515 90 21 − − − − за техничку или индустријску употребу, осим за производњу 

прехрамбених производа за људску исхрану 

1515 90 29 − − − − остало 

 − − − остало: 

1515 90 31 − − − − за техничку или индустријску употребу,  осим за производњу 

прехрамбених производа за људску исхрану  

1515 90 39 − − − − остало: 

 − − остала уља и њихове фракције: 

 − − − сирова уље: 
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1515 90 40 − − − − за техничку или индустријску употребу ,  осим за 

производњу прехрамбених производа за људску исхрану  

 − − − − Остало: 

1515 90 51 − − − − − чврсто, у непосредном паковању нето – масе не преко 1 kg 

1515 90 59 − − − − − чврсто, остало; течно 

 − − − остало: 

1515 90 60 − − − − за техничку или индустријску употребу ,  осим за 

производњу прехрамбених производа за људску исхрану  

 − − − − остало: 

1515 90 91 − − − − − чврсто, у непосредном паковању нето – масе не преко 1 kg  

1515 90 99 − − − − − чврсто, остало; течно  

1516 Масти и уља животињског или биљног порекла и њихове фракције, 

делимично или потпуно хидрогенизовани, инетерстерификовани, 

реестерификовани или елеидинизовани, рафинисани или 

нерафинисани, али даље неприпремљени: 

1516 10 − Животињске масти и уља и њихове фракције 

1516 20 − Биљне масти и уља и њихове фракције: 

 − − остало: 

1516 20 91 − − − у непосредном паковању нето – масе не преко 1 kg  

 − − − остало: 

1516 20 95 − − − − уље од репице, ланеног семена, сунцокрета, илипе, карите, 

макоре, тулукуне или палминих ораха (бабасу уље) за техничку или 

индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених 

производа за људску исхрану  

 − − − − остало: 

1516 20 96 − − − − − уље од кикирикија, семена памука, соје или сунцокрета; 

остала уља, која садрже мање од  50%  слободних масних киселина 

по маси, осим уља од палминог језгра (коштице), илипе, кокосових 

ораха, уљане репице и копаиба  

1516 20 98 − − − − − остало 

1518 00 Животињске или биљне масти и уља и њихове фракције, кувани, 

оксидисани, дехидрисани , сумпорисани, дувани, полимеризовани 

загревањем у вакууму или у инертном гасу или друкчије хемијски 

модификовани, искључујући оне из тар. броја 1516; мешавине и 

препарати од животињских и биљних масти и уља или од фракција 

различитих масти или уља из ове Главе, неподобни за јело, који нису 

поменути нити обухваћени на другом месту:  
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 − Неиспарљива неетарска биљна уља, течна, мешана, за техничку 

или индустријску употребу, осим за употребу у производњи  

прехрамбених производа за људску исхрану: 

1518 00 31 − − сирова 

1518 00 39 − − остала 

1522 00 Дегра; остаци добијени при преради масних материја и воскова 

животињског  или биљног порекла: 

 − Остаци добијени при преради масних материја и воскова 

животињског или биљног порекла; 

 − − који садрже уље које има карактеристике маслиновог уља: 

1522 00 31 − − − сапунски коагулати 

1522 00 39 − − − остало 

 − − остало: 

1522 00 91 − − − уљни остаци и талози; сапунски коагулати 

1522 00 99 − − − остало 

1602 Остали припремљени или конзервисани производи од меса, других 

кланичних производа или крви: 

1602 20 − Од џигерице било које животиње 

 − Од живине из тар. броја 0105: 

1602 31 − − од ћурки 

1602 90 − Остало, укључујући прерађевине од крви од било којих  животиња 

1603 00 Екстракти и сокови од меса, риба, или љускара, мекушаца или 

осталих водених бескичмењака 

1702 Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, 

гликозу и фруктозу у чврстом стању;  шећерни сирупи без додатих 

средстава за ароматизацију или материја за бојење; вештачки мед, 

помешан или непомешан са природним медом; карамел: 

 − Лактоза и лактозни сируп: 

1702 11 00 − − са садржајем од 99% или више лактозе по маси, изражене као 

анхидрована лактоза, рачунато на суву материју 

1702 19 00 − − остало 

1702 20 − Шећер и сируп од јавора 

1702 30 − Гликоза и гликозни сируп без садржаја фруктозе или са садржајем 

фруктозе  мање од 20% по маси у сувом стању: 

1702 30 10 − − изогликоза 
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 − − остало: 

 − − − са садржајем од 99% или више глукозе по маси, у сувом стању: 

1702 30 59 − − − − остало 

 − − − остало: 

1702 30 91 − − −  у облику белог кристалног праха, агломерисаног или 

неагломерисаног  

1702 40 − Гликоза и гликозни сируп, који у сувом стању садрже од 20%, али 

не мање 50% фруктозе по маси, искључујући инвертни шећер 

1702 60 − Остала фруктоза и фруктозни сируп, који у сувом стању садрже 

више од 50% фруктозе по маси, искључујући инвертни шећер: 

1702 60 80 − − инулин сируп 

1702 60 95 − − остало 

1702 90 − Остало, укључујући инвертни шећер и остали шећер и мешавине 

шећерног сирупа који у сувом стању садрже 50% фруктозе по маси : 

1702 90 60 − − вештачки мед, помешан или непомешан са природним медом 

 − − карамел: 

1702 90 71 − − − који садржи 50% или више по маси сахарозе у сувој материји 

 − − − остало: 

1702 90 75 − − − − у облику праха, агломерисан или неагломерисан 

1702 90 79 − − − − остало 

1801 00 00 Какао у зрну, цео или ломљен, сиров или пржен 

1802 00 00 Љуске, коре, опне и остали отпаци од какаоа 

2001 Поврће, воће, укључујући језграсто воће, и остали делови биља за 

јело, припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној 

киселини: 

2001 90 − Остало: 

2001 90 10 − − манго чатни 

2001 90 65 − − маслине 

2001 90 91 − − тропско воће и тропско језграсто воће 

2001 90 93 − − црни лук 

2005 Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин осим 

у сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим производа из 

тар. броја 2006: 
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2005 60 00 − Шпаргле 

2005 70 − Маслине 

2005 91 00 − − Бамбусови изданци 

2005 99 − − Остало: 

2005 99 20 − − −капар 

2005 99 30 − − − артичоке 

2005 99 50 − − − мешано поврће 

2006 00 Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали делови биља, 

конзервисани у шећеру (суви, глазирани или кандирани): 

2006 00 10 − Ђумбир 

 − Остало: 

 − − са садржајем шећера преко 13% по маси: 

2006 00 35 − − − тропско воће и језграсто тропско воће 

 − − остало: 

2006 00 91 − − − тропско воће и језграсто тропско воће 

2006 00 99 − − − остало 

2007 Џемови, воћни желеи, мармаладе, пире од воћа или језграстог воћа и 

пасте од воћа или  језграстог воћа добијени кувањем, са додатком 

или без додатка шећера или других средстава за заслађивање: 

2007 10 − Хомогенизовани производи: 

 − − остали: 

2007 10 91 − − − од тропског воћа 

 − Остало: 

2007 91 − − од агрума 

2007 99 − − остало: 

 − − − са садржајем шећера преко 30% по маси: 

2007 99 20 − − − − пире и паста од кестена 

 − − − остало: 

2007 99 93 − − − − од тропског воћа и тропског језграстог воћа 
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2007 99 97 − − − − остало 

2008 Воће, језграсто воће и остали делови биља за јело, друкчије 

припремљени или конзервисани, са додатком или без додатка шећера 

или других средстава за заслађивање или акохола, који нису 

поменути нити обухваћени на другом месту: 

 − Језграсто воће, кикирики и остале семенке, укључујући и 

међусобне мешавине: 

2008 11 − − кикирики: 

 − − − остало, у непосредном паковању нето масе: 

 − − − − преко 1 kg 

2008 11 92 − − − − − пржени 

2008 11 94 − − − − − остали 

 − − − − не преко 1 kg: 

2008 11 96 − − − − − пржени 

2008 11 98 − − − − − остали 

2008 19 − − остало, укључујући мешавине 

2008 20 − Ананас 

2008 30 − Агруми 

2008 40 − Крушке: 

 − − са додатком алкохола: 

 − − − у непосредном паковању нето-масе преко 1 kg: 

 − − − − са садржајем шећера преко 13% по маси: 

2008 40 11 − − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених 

2008 40 19 − − − − − остале 

 − − − − остале: 

2008 40 21 − − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених 

2008 40 29 − − − − − остале 

 − − −  у непосредном паковању нето-масе до  1 kg: 

2008 40 31 − − − − са садржајем шећера преко 15% по маси 

2008 40 39 − − − − остале 



- 226 - 

 226 

Тарифна ознака Наименовање 

2008 50 − Кајсије: 

 − − са додатком алкохола: 

 − − − у непосредном паковању нето масе преко 1 kg: 

 − − − − са садржајем шећера преко 13% по маси: 

2008 50 11 − − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених 

2008 50 19 − − − − − остале 

 − − − − остале: 

2008 50 31 − − − − −са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених 

2008 50 39 − − − − − остале 

 − − − у непосредном паковању нето масе не преко 1 kg:  

2008 50 51 − − − − са садржајем шећера преко 15% по маси  

2008 50 59 − − − − остале 

2008 70 − Брескве, укључујући нектарине: 

 − − са додатком алкохола: 

 − − − у непосредном паковању нето масе преко 1 kg: 

 − − − − са садржајем шећера преко 13% по маси: 

2008 70 11 − − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених  

2008 70 19 − − − − − остале 

 − − − − остале: 

2008 70 31 − − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених  

2008 70 39 − − − − − остале 

 − − − у непосредном паковању нето масе не преко 1 kg: 

2008 70 51 − − − − са садржајем шећера преко 15% по маси  

2008 70 59 − − − − остале 

2008 80 − Јагоде: 

 − − са додатком алкохола: 

 − − − са садржајем шећера преко 9% по маси  
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2008 80 11 − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених  

2008 80 19 − − − − остале 

 − − − остале: 

2008 80 31 − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених  

2008 80 39 − − − − остале 

2008 92 − − мешавине: 

 − − − са додатком алкохола: 

 − − − − са садржајем шећера преко 9% по маси : 

 − − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених: 

2008 92 12 − − − − − − од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже 50% 

или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси) 

2008 92 14 − − − − − − остало 

 − − − − − остало: 

2008 92 16 − − − − − − од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже 50% 

или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси) 

2008 92 18 − − − − − − остало 

 − − − − остало: 

 − − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених: 

2008 92 32 − − − − − − од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже 50% 

или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси) 

2008 92 34 − − − − − − остало 

 − − − − − остало: 

2008 92 36 − − − − − − од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже 50% 

или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси) 

2008 92 38 − − − − − − остало 

 − − − без додатка алкохола: 

 − − − − са додатком шећера: 

 − − − − − у непосредном паковању нето масе преко 1 kg: 

2008 92 51 − − − − − − од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже 50% 

или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси) 

 − − − − − остале: 
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 − − − − − − мешавине воћа у којима ниједно појединачно воће не 

прелази 50% укупне масе воћа: 

2008 92 72 − − − − − − − од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже 

50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси) 

 − − − − − − остало: 

2008 92 76 − − − − − − − од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже 

50% или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси) 

 − − − − без додатка шећера, у непосредном паковању нето-масе: 

 − − − − −  5 kg или више: 

2008 92 92 − − − − − − од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже 50% 

или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси) 

 − − − − − од 4,5 kg или више али мање од 5 kg: 

2008 92 94 − − − − − − од тропског воћа (укључујући мешавине које садрже 50% 

или више тропског језграстог воћа и тропског воћа по маси) 

2008 99 − − Остало: 

 − − − са додатком алкохола: 

 − − − − Ђумбир: 

2008 99 11 − − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 11,85% 

масених  

2008 99 19 − − − − − остало 

 − − − − остало: 

 − − − − − са садржајем шећера преко 9% по маси: 

 − − − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 

11,85% масених: 

2008 99 24 − − − − − − − тропско воће 

 − − − − − − остало: 

2008 99 31 − − − − − − − тропско воће 

 − − − − − остало: 

 − − − − − − са стварном алкохолном јачином по маси не преко 

11,85% масених: 

2008 99 36 − − − − − − − тропско воће 

 − − − − − − остало: 

2008 99 38 − − − − − − − тропско воће  

 − − − без додатка алкохола: 
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 − − − − са додатком шећера, у непосредном паковању нето масе 

преко 1 kg: 

2008 99 41 − − − − − ђумбир 

2008 99 46 − − − − − пасионке, гуаве и тамаринде (индијска урма) 

2008 99 47 − − − − − манго, магуста, папаја, акажу-јабуке, лучице, индијске 

крушке, (плод индијског хлебног дрвета), саподила шљиве, 

карамболе и питаје 

 − − − − са додатком шећера, у непосредном паковању нето масе не 

преко 1 kg: 

2008 99 51 − − − − − ђумбир 

2008 99 61 − − − − − маракуја и гуава 

2009 Воћни сокови (укључујући ширу од грожђа) и сокови од поврћа, 

неферментисани и без додатка алкохола, са додатком или без 

додатка шећера или осталих средстава за заслађивање: 

 − Сок од поморанџе: 

2009 11 − − смрзнути 

2009 19 − − остало 

 − Сок од грејпфрута (укључујући  помело) : 

2009 21 00 − − чија Brix вредност не прелази 20 

2009 29 − − Остало 

2009 39 − − остали: 

 − − − чија Brix  вредност прелази 67: 

2009 39 11 − − − − чија вредност не прелази € 30 за 100 kg нето масе 

2009 39 19 − − − − остали 

 − − − чија Brix вредност  прелази 20  али не прелази 67: 

 − − − − чија вредност не прелази  € 30 за 100 kg нето масе: 

 − − − − − сок од лимуна: 

2009 39 59 − − − − − − без додатог шећера 

2009 49 − − остали: 

 − − − чија Brix вредност прелази 67: 

2009 49 11 − − − − чија вредност не прелази  € 30 за 100 kg нето масе 
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 − − − чија Brix вредност  прелази 20  али не прелази 67: 

 − − − − остали: 

2009 49 99 − − − − − без додатог шећера 

2009 80 − Сок од осталог појединачног воћа и поврћа: 

 − − чија Brix вредност  прелази  67: 

 − − − остали: 

 − − − − чија вредност не прелази  € 30 за 100 kg нето масе: 

2009 80 34 − − − − − сокови од тропског воћа 

 − − − − остали: 

2009 80 36 − − − − − сокови од тропског воћа 

2009 80 38 − − − − − остали 

 − − чија Brix вредност  не прелази 67: 

 − − − остали: 

 − − − − остали: 

 − − − − − са додатим шећером чији садржај прелази 30% по маси: 

2009 80 85 − − − − − − сокови од тропског воћа 

 − − − − − са додатим шећером чији садржај не прелази 30% по маси: 

2009 80 88 − − − − − − сокови од тропског воћа 

 − − − − − без додатог шећера: 

2009 80 97 − − − − − − сокови од тропског воћа 

2009 90 − мешавине сокова: 

 − − чија Brix вредност  не прелази 67: 

 − − − остали: 

 − − − − чија вредност  прелази  € 30 за 100 kg нето масе: 

 − − − − − мешавине сока од агрума и сока од ананаса: 

2009 90 41 − − − − − − са додатком шећера 

2009 90 49 − − − − − − остали 
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 − − − − чија вредност не прелази  € 30 за 100 kg нето масе: 

 − − − − − остали: 

 − − − − − − са додатим шећером чији садржај  прелази 30% по маси: 

2009 90 92 − − − − − − − мешавине сокова од тропског воћа 

 − − − − − − без додатог шећера: 

2009 90 97 − − − − − − − мешавине сокова од тропског воћа  

2009 90 98 − − − − − − − остали 

2301  Брашно, прах и пелете, од меса или месних отпадака, од рибе или од 

љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака,  неподобних 

за људску исхрану; чварци: 

2301 10 00 − Брашно, прах и пелете, од меса или месних отпадака; чварци 

2302 Мекиње, и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или 

другом обрадом житарица и легуминозног биља, непелетизовани или 

пелетизовани: 

2302 10 − Од кукуруза 

2302 40 − Од осталих житарица: 

2302 50 00 − Од легуминозног биља 

2303 Остаци од производње скроба и слични остаци, резанци од шећерне 

репе, остаци од шећерне трске и остали отпаци индустрије шећера, 

остаци и отпаци из пивара или дестилација, непелетизовани или 

пелетизовани: 

2303 30 00 − Отпаци из пивара и дестилација 

2305 00 00 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом 

екстракције уља од кикирикија, немлевени, млевени или 

пелетизовани   

2306 Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом 

биљних масноћа или уља осим оних из тар. бр. 2304 и 2305, 

немлевени, млевени или пелетизовани 

2306 10 00 − Од семена памука 

2306 20 00 − Од семена лана 

 − Од семена уљане репице: 

2306 41 00 − − Од семена уљане репице са малом количином ерука киселине 

2306 49 00 − − остало 

2306 50 00 − Од кокосовог ораха или копре 
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Тарифна ознака Наименовање 

2306 60 00 − Од палминог ораха или језгра 

2306 90 − Остало 

2307 00 Талог од вина; вински камен (стреш) 

2308 00 Биљни материјали, биљни отпаци и остаци од прераде биљних  

материјала и споредни производи, пелетизовани или непелетизовани, 

који се употребљавају за исхрану животиња, који нису поменути 

нити обухваћени на другом месту:    

2309 Препарати који се употребљавају за исхрану животиња: 

2309 10 − Храна за псе и мачке, припремљена за продају на мало 

2309 90 − Остало: 

2309 90 10 − − растворљиви производи од риба или морских сисара 

2309 90 20 − − производи наведени у додатној Напомени  5 уз ову Главу 

3301 Етерична уља (без терпена или са терпенима), укључујући  згуснута 

и чиста уља; резиноиди; екстраховане уљане смоле; концентрати 

етеричних уља у мастима, неиспарљивим уљима, восковима или 

слично, добијени поступком екстракције етеричних уља помоћу 

масти или мацерацијом; споредни терпенски производи добијени 

детерпенацијом етеричних уља; водени дестилати и водени раствори 

етеричних уља: 

 − Етерична уља од цитрус- воћа (агрума): 

3301 12 − − од поморанџе 

3301 13 − − од лимуна 

3301 19 − − остало 

3301 24 − − од нане (Mentha piperita) 

3301 25 − − од осталих нана 

3301 29 − − остало: 

 − − − од каранфилића, ниаоули и yланг-yланг: 

3301 29 11 − − − − које садрже терпен 

3301 29 31 − − − − без терпена 

 − − − остало: 

 − − − − без терпена: 

3301 29 71 − − − − − од геранијума; од јасмина; од  ветивера 
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Тарифна ознака Наименовање 

3301 29 79 − − − − − од лаванде или од лавандина 

3302 Мешавине мирисних материја и мешавине (укључујући алкохолне 

растворе) на бази једне или више тих материја, које се употребљавају 

као сировине у индустрији; остали препарати на бази мирисних 

материја, који се употребљавају у производњи пића: 

3302 10 − који се употребљавају у индустрији хране или пића: 

 − − за употребу у индистрији пића: 

3302 10 40 − − − остало 

3302 10 90 − − за употребу у прехрамбеној индустрији 

3501 Казеин, казеинати и остали деривати казеина; лепкови од казеина: 

3501 90 − остало: 

3501 90 10 − − лепкови од казеина 

3502 Албумини  (укључујући концентрате од две или више беланчевина 

из сурутке, који садрже по маси, више од 80% беланчевина из 

сурутке, рачунато на суву материју), албуминати и остали детривати 

албумина: 

3502 20 − Албумин из млека, укључујући коонцентрате од две или више 

беланчевина из сурутке 

3502 90 − остало 

3503 00 Желатин (укључујући желатин у листовима квадратног и 

правоугаоног облика, необрађени или обрађени по површини или 

бојени) и деривати желатина; рибљи желатин; остали лепкови 

животињског порекла, осим казеинских лепкова из тар.бр. 3501 

3504 00 00 Пептони и њихови деривати; остале протеинске материје и њихови 

деривати, који нису поменути нити обухваћени на другом месту; 

прах од коже, хромно штављене или не  

3505 Декстрини и остали модификовани скробови (на пример, 

прежелатинизовани или естерификовани скробови); лепкови на бази 

скробова, или на бази декстрина или осталих модификованих 

скробова: 

3505 10 − Декстрини и остали модификовани скробови: 

 − − остали модификовани скробови: 

3505 10 50 − − − скробови, естерификовани или етерификовани 

4101 Сирове крупне и ситне говеђе коже (укључујући и бивоље) или коже 

копитара (свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или 

другачије конзервисане, али нештављене, нити пергаментно 

обрађене, нити даље обрађиване), са длаком или без длаке, цепане 

или нецепане:  
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Тарифна ознака Наименовање 

4101 20 − Целе крупне и ситне говеђе коже, масе по кожи не преко 8 kg када 

су суве, не преко 10 kg када су суво-сољене, или не преко 16 kg када 

су свеже, мокро сољене или другачије конзервисане 

4101 90 00 − Остале, укључујући крупoне, полукрупoне и трбушине 

4102 Сирове овчије или јагњеће коже (свеже или усољене, сушене, 

лужене, пикловане или другачије конзервисане, али нештављене, 

нити пергаментно обрађене, нити даље обрађиване), са вуном или 

без вуне, цепане или нецепане, осим оних искључених  Напоменом  

1(в) уз ову Главу 

4103 Остале крупне и ситне сирове коже (свеже или усољене, сушене, 

лужене, пикловане или другачије конзервисане, али нештављене, 

нити пергаментно обрађене, нити даље обрађиване), са длаком или 

без длаке, цепане или нецепане, осим оних искључених  Напоменом  

1(б) или 1(в) уз ову Главу  

4301 Сирово крзно (укључујући главе, репове, ножице и остале комаде 

или одсечке погодне за крзнарску употребу), осим сирових крупних 

и ситних кожа под тар. бројем 4101, 4102 или 4103: 

4301 30 00 −Сирово крзно: од следећих врста јагњади: астраганских, јагњади са 

широким репом, каракул, персијских и сличних јагњади, индијских, 

кинеских, монголских или тибетских јагњади, цела, са или без главе, 

репа или шапа 

4301 60 00 − од лисице, цело, са или без главе, репа или шапа 

4301 80 − остала крзна, цела, са или без главе, репа или шапа: 

4301 90 00 − Главе, репови, шапе и остали комади или одсечци, погодни за 

крзнарску употребу  

5001 00 00 Чауре свилене бубе погодне за одмотавање 

5002 00 00 Сирова свила (неупредена) 

5003 00 00 Отпаци од свиле (укључујући чауре неподесне за одмотавање, 

отпатке предива и рашчупане текстилне материјале) 

 

 

Ослобођено царина за неограничене количине од датума ступања на снагу овог 

споразума. 

 

 

 

____________________ 
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АНЕКС III (б) 

 

ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 

ПОРЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Наведене у члану 27. став 2. под (б) 

 

Царине  (ad valorem  и/или специфичне царине) за производе наведене у овом анексу 

биће смањене и укинуте у складу са динамиком назначеном за сваки производ у том 

Анексу. Уколико се, поред ad valorem и/или специфичне царине примењује сезонска 

царина, сезонска царина [20%] ће бити укинута од дана ступања на снагу овог 

споразума. 

 

 

Тарифна 

ознака 

 

Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1 

у % 

година 

2 у % 

година 

3 у % 

година 

4 у  % 

година 

5  у % 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % 

0102 Живе животиње, 

врсте говеда 

      

0102 90 − Oсталo:       

 − − домаће врсте :       

 − − − масе од 80 до 

160 kg: 

      

0102 90 

29 

− − − − осталo 
70% 60% 50% 40% 30% 0% 

0104 Живе овце и козе:       

0104 10 − Овце:       

 − − остале:       

0104 10 

80 

− − − остале 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0104 20 − Козе:       

0104 20 

90 

− − остале 
80% 70% 60% 50% 30% 0% 
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0105   Живина домаћа, 

жива, кокошке врсте 

Gсваus domesticus, 

патке, гуске, ћурке и 

бисерке: 

      

 − Масе до 185 г:       

0105 11 − − пилићи врсте 

Gсваus domesticus: 
      

 − − − остала:       

0105 11 

99 

− − − − остали 
90% 80% 60% 40% 20% 0% 

 − Остало:       

0105 94 

00 

− − кокошке  врсте 

Gсваus domesticus 
70% 60% 50% 40% 30% 0% 

0204 Месо овчије или 

козје, свеже, 

расхлађено или 

смрзнуто: 

      

0204 50 − Месо, козје 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

0206 Кланични 

производи од 

животиња врсте 

говеда, свиња, 

оваца, коза, коња, 

магараца, мула или 

мазги, употребљиви 

за јело, свежи, 

расхлађени или 

смрзнути: 

      

0206 10 − Oд животиња 

врсте говеда, свежи 

или расхлађени: 

      

 − − остали:       

0206 10 

91 

− − − џигерице 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 10 

95 

− − − дијафрагма, 

мишићна и тетивна 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 − Од животиња 

врсте говеда, 

смрзнути: 

      

0206 21 

00 

− − језици 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 22 

00 

− − џигерице 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 29 − − остало:       

0206 29 

10 

− − − за производњу 

фармацеутских 

производа 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − остало:       

0206 29 

91 

− − − − дијафрагма, 

мишићна и тетивна 
90% 70% 60% 50% 30% 0% 

0206 80 − остали, свежи или 

расхлађени 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 90 − Остало, смрзнуто: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 Месо и јестиви 

отпаци од живине из 

тар. броја 0105, 

свеже, расхлађено 

или смрзнуто: 

      

 − Од ћурака:       

0207 24 − − неисечено у 

комаде, свеже или 

расхлађено 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 25 − − неисечено у 

комаде, смрзнуто: 
      

0207 25 

10 

− − − Очерупане и 

са извађеним 

дробом, без глава и 

ногу, али са 

вратовима, срцима, 

џигерицом и 

желуцима, познате 

као „80% ћурке‟ 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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0207 25 

90 

− − − очерупане и са 

извађеним дробом, 

без глава и ногу и 

без вратова, срца, 

џигерица и 

желудаца, познате 

као „73% ћурке‟, или 

друкчије испоручене 

80% 70% 50% 40% 10% 0% 

0207 26 − − исечени комади 

и отпаци, свежи или 

расхлађени 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 27 − − исечени комади 

и отпаци, смрзнути 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − Од патака, гусака 

или бисерки: 
      

0207 32 − − неисечени у 

комаде, свежи или 

расхлађени 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 33 − − неисечени у 

комаде, смрзнути 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 34 − − масне џигерице, 

свеже или 

расхлађене 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 35 − − остало, свеже 

или расхлађено 
80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0207 36 − − остало, смрзнуто 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0209 00 Свињска масноћа, 

без месне кртине , и 

живинско сало, 

неистопљени нити 

на било који начин 

екстраховани, 

свежи, расхлађени, 

смрзнути, сољени, у 

саламури, сушени 

или димљени:  

      

 −Поткожна свињска 

масноћа: 
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0209 00 

30 

− Свињска масноћа, 

осим оне из тар. 

подброја 0209 00 11 

или 0209 00 19 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0209 00 

90 

− Живинско сало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0401 Млеко и павлака, 

неконцентровани и 

без додатог шећера  

или других материја 

за заслађивање: 

      

0401 10 − Са садржајем 

масноће до 1% по 

маси 

95% 90% 60% 50% 40% 0% 

0401 20 − Са садржајем 

масноће од  1% до 

6% по маси: 

      

 − − не преко  3%:       

0401 20 

11 

− − − у амбалажи 

нето запремине не 

преко 2 l 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0401 20 

19 

− − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − преко 3%:       

0401 20 

91 

− − − − у амбалажи 

нето запремине  

преко 2 l 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0401 20 

99 

− − − остало 
90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0401 30 − Са садржајем 

масноће преко 6%, 

по маси 

90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0402 Млеко и павлака, 

концентровани и  са 

додатком шећера  

или других материја 

за заслађивање: 
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0402 10 − У праху, 

гранулама или 

другим чврстим 

облицима, са 

садржајем масноће 

до 1,5%, по маси: 

      

 − − остало:       

0402 10 

91 

− − − у непосредном 

паковању нето масе 

до 2,5 kg 

80% 60% 50% 40% 20% 0% 

0402 29 − − остало 95% 75% 55% 35% 15% 0% 

 − Остало:       

0402 91 − − без  додатка 

шећера или других 

материја за 

заслађивање  

95% 75% 55% 35% 15% 0% 

0402 99 − − остало 95% 75% 55% 35% 15% 0% 

0403 Млаћеница, кисело  

млеко и павлака, 

јогурт, кефир и 

остало 

ферментисано или 

закисељено млеко и 

павлака,  

концентровани или 

неконцентровани са 

садржајем додатог 

шећера или других 

материја за 

заслађивање или 

ароматизовани или 

са додатком воћа, 

језграстог воћа или 

какаа: 

      

0403 90 − Остало:       

 − − неароматизовано 

и без додатка воћа, 

језграстог воћа или 

какаа: 
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 − − − у праху, 

гранулама или 

другим чврстим 

облицима: 

      

 − − − − без додатка 

шећера или других 

материја за 

заслађивање, са 

садржајем масноће, 

по маси: 

      

0403 90 

11 

− − − − − не преко 

1,5% 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 

13 

− − − − − преко  

1,5% али не преко 

27% 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 

19 

− − − − − преко 27% 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − остало, са 

садржајем масноће, 

по маси: 

      

0403 90 

31 

− − − − − не преко  

1,5% 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 

33 

− − − − −  преко 

1,5% али не преко  

27% 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 

39 

− − − − − преко 27% 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − остало:       

 − − − − без додатка 

шећера или других 

материја за 

заслађивање, са 

садржајем масноће, 

по маси: 

      

0403 90 

51 

− − − − − до 3% 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 

53 

− − − − −од 3% до 

6% 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 

59 

− − − − − преко 6% 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 − − − − остало, са 

садржајем масноће, 

по маси: 

      

0403 90 

61 

− − − − − до 3% 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 

63 

− − − − − од 3% до 

6% 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 

69 

− − − − − преко 6% 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0404 Сурутка, 

концентрована и 

неконцентрована, са 

додатком или без 

додатка шећера или 

других материја за 

заслађивање;  

производи који се 

састоје од 

природних састојака 

млека, са додатком 

или без додатка 

шећера или других 

материја за 

заслађивање, који 

нису наведени нити 

обухваћени на 

другом месту: 

      

0404 10 − Сурутка и 

модификована 

сурутка, 

концентрована и 

неконцентрована 

или са додатком или 

без додатка шећера 

или других материја 

за заслађивање 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0404 90 − Остало 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0406 Сир и урда:       

0406 20 − Сир рендани или у 

праху, свих врста 
90% 70% 50% 30% 15% 0% 

0406 90 − Сир остали:       
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0406 90 

01 

− − за прераду  
90% 70% 50% 30% 15% 0% 

0408 Живинска и птичја 

јаја, без љуске, 

жуманца од јаја, 

свежи, сушени, 

кувани у води или 

пари, обликовани,  

смрзнути или на 

други начин 

конзервисани, са 

садржајем или без 

садржаја додатног 

шећера или других 

материја за 

заслађивање: 

      

 − Жуманца:       

0408 11 − − сушена:       

0408 11 

20 

− − − неподобна за 

људску исхрану 
80% 60% 40% 30% 10% 0% 

0408 11 

80 

− − − остала 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0408 19 − − остала:       

 − − − остало:       

0408 19 

81 

− − − − течна 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0408 19 

89 

− − − − остала, 

укључујући 

смрзнута 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − Остала:       

0408 91 − − сушена 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0408 99 − − остало 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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0601 Луковице, гомољи, 

гомољасто корење, 

корени, изданци и 

ризоми за садњу, у 

вегетацији или у 

цвету;  биљке и 

корен цикорије, 

осим корења из 

тар.броја  1212: 

      

0601 20 − Луковице, 

гомољи, гомољасто 

корење, изданци 

корена и ризоми у 

вегетацији или у 

цвету; биљке и 

корен цикорије : 

      

0601 20 

30 

− − охидеје, 

зумбули, нарциси и 

лале 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0601 20 

90 

− − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 Остале живе биљке 

(укључујући њихово 

корење), резнице, 

калем – гранчице и 

калеми; мицелијум 

(клијале споре 

печурке на зрнима 

житарица): 

      

0602 10 − Неужиљене 

резнице и калем - 

гранчице, калеми:  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 20 − Саднице јестивог 

воћа укључујући 

језграсто воће и оне 

у облику шибља или  

жбуња, калемљене 

или некалемљене: 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 30 

00 

− Рододендрони и 

азалеје ( горске 

руже), калемљене 

или некалемљене 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 90 − Остало:       
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 − − остало:       

 − − − биљке 

отвореног простора: 
      

 − − − − дрвеће, 

шибље и жбуње: 
      

0602 90 

41 

− − − − − шумско 

дрвеће 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − остало:       

0602 90 

45 

− − − − − − ожиљене 

резнице и младе 

биљке 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 90 

49 

− − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − Остале 

биљке отвореног 

простора: 

      

0602 90 

59 

− − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − биљке 

затвореног 

простора: 

      

0602 90 

70 

− − − − ожиљене 

резнице и младе 

биљке, осим кактуса 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − остале:       

0602 90 

91 

− − − − − цветне 

биљке са 

пупољцима или 

цветовима, осим 

кактуса 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 90 

99 

− − − − − остале 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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0603 Сечено цвеће и 

цветни пупољци 

врста подесних за 

букете или за 

украсне сврхе, 

свежи, сушени, 

бојени, бељени, 

импрегнисани или 

друкчије 

припремљени: 

      

 − Свеже:       

0603 11 

00 

− − руже 
90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 12 

00 

− − каранфили 
90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 13 

00 

− − орхидеје 
90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 14 

00 

− − хризантеме 
90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 19 − − остало 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 90 

00 

− Остало 
90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0701 Кромпир, свеж или 

расхлађен: 
      

0701 90 − Остали:       

0701 90 

10 

− − за производњу 

скроба 
95% 80% 65% 40% 25% 0% 

 − − остали:       

0701 90 

50 

− − −млади, од 1. 

јануара до 30. јуна 
95% 80% 65% 40% 25% 0% 

0703 Црни лук, козјак, 

бели лук, празилук и 

остали лукови, 

свежи или 

расхлађени: 

      

0703 10 − црни лук и 

влашац: 
90% 70% 50% 30% 10% 0% 
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0703 20 

00 

− Бели лук 
90% 70% 50% 30% 10% 0% 

0703 90 

00 

− празилук и остали 

лукови 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0704 Купус, карфиол, 

келераба, кељ и 

слично купусно 

јестиво поврће, 

свежи или 

расхлађени: 

      

0704 10 

00 

− Карфиол и  

броколи 
80% 60% 50% 40% 20% 0% 

0704 20 

00 

− Кељ пупчар 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0704 90 − Остало:       

0704 90 

10 

− − бели и црвени 

купус 
80% 60% 50% 40% 20% 0% 

0704 90 

90 

− − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0706 Шаргарепа, бросква 

или репа угарњача 

(бела репа), цвекла,  

бели корен, целер 

корењаш, ротквице 

и слично јестиво 

корењасто поврће, 

свеже или 

расхлађено: 

      

0706 10 

00 

− шаргарепа и 

бросква или репа 

угарњача (бела репа) 

90% 80% 70% 60% 50% 0% 

0706 90 − Остало 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0708 Махунасто поврће, у 

махунама или зрну, 

свеже или 

расхлађено: 

      

0708 90 

00 

− Остало махунасто 

поврће 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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0709 Остало поврће, 

свеже или 

расхлађено: 

      

0709 30 

00 

− Плави патлиџан 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 40 

00 

− Целер, осим 

целера коренаша 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − Печурке и трифле 

(тартуфи): 
      

0709 51 

00 

− − печурке рода 

Agaricus 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 59 − − остале 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 70 

00 

− Спанаћ, 

новозеландски 

спанаћ и лобода 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 90 − Остало:       

0709 90 

10 

− − поврће које 

служи као салата, 

осим салате Lactuca 

sativa и цикорије 

(Cichorium spp.) 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 90 

20 

− − бросква (бела 

репа) и шпанска 

артичока 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 90 

90 

− − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0710 Поврће (некувано 

или бланширано), 

смрзнуто: 

      

0710 10 

00 

− Кромпир 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − Махунасто поврће, 

ољуштено или 

неољуштено: 

      

0710 29 

00 

− − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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0710 30 

00 

− Спанаћ, 

новозеландски и 

лобода 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − јестиве печурке:       

0710 80 

61 

− − − рода Agaricus 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0710 80 

69 

− − − остале 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0711 Поврће, привремено 

конзервисано (на 

пример, сумпор-

диоксидом, у сланој 

води, или другим 

растворима за 

конзервисање), али 

у таквом стању 

неподесно за 

непосредну исхрану: 

      

 − печурке и 

тартуфи: 
      

0711 51 

00 

− − печурке рода 

Agaricus 
80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0711 59 

00 

− − остале 
80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0711 90 − Остало поврће; 

мешавине поврћа: 
      

 − − поврће:       

0711 90 

50 

− − − црни лук 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0712 Сушено поврће, 

цело, сечено, сечено 

на комаде, ломљено 

или у праху,  али 

даље 

неприпремљено: 

      

0712 20 

00 

− Црни лук 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 − Јестиве печурке, 

јудино уво 

(Auricularia spp.), 

дрхталица  (Tremella 

spp.) и трифле: 

      

0712 31 

00 

− − печурке рода 

Agaricus 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 32 

00 

− − јудино уво 

(Auricularia spp.) 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 33 

00 

− − дрхталица 

(Tremella spp.) 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 39 

00 

− − остале 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 90 − остало поврће; 

мешавине поврћа 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0713 Сушено махунасто 

поврће, у зрну, 

ољуштено или 

неољуштено или 

ломљено: 

      

0713 10 − Грашак (Pisum 

sativum): 
      

0713 10 

90 

− −остали 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − Пасуљ (Vigna spp., 

Phaseolus spp.): 
      

0713 31 

00 

− − пасуљ врсте 

Vigna mungo (L.) 

Hepper или Vigna 

radiata (L.) Wilczek 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

0713 32 

00 

− − пасуљ ситни  

црвени (Adzuki) 

(Phaseolus или Vigna 

angularis) 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

0713 33 − − пасуљ обичан 

(Phaseolus vulgaris): 
      

0713 33 

10 

− − − за сетву 
80% 70% 60% 50% 30% 0% 
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0713 33 

90 

− − − остало 
90% 80% 60% 50% 30% 0% 

0713 40 

00 

− Сочиво 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0713 50 

00 

− Боб (Vicia faba var 

major) и коњски боб 

(Vicia faba var 

equina, Vicia faba var 

minor) 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0802 Остало језграсто 

воће, свеже или 

суво, ољуштено или 

неољуштено: 

      

 − Лешници (Corylus 

spp.): 
      

0802 21 

00 

− − у љусци 
80% 70% 50% 30% 15% 0% 

0802 22 

00 

− − ољуштени 
80% 70% 50% 30% 15% 0% 

 − Обични ораси:       

0802 31 

00 

− − у љусци 
95% 90% 85% 70% 65% 0% 

0802 32 

00 

− − ољуштени 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0807 Диње, лубенице и 

папаје, свеже: 
      

 − Диње и  лубенице:       

0807 11 

00 

− − лубенице 
80% 70% 50% 30% 15% 0% 

0807 19 

00 

− − остало 
80% 70% 50% 30% 15% 0% 

0808 Јабуке, крушке и 

дуње, свеже: 
      

0808 20 − Крушке и дуње:       

 − − крушке:       
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0808 20 

10 

− − − крушке за 

крушковачу, 

неупаковане, од 1. 

августа до  31. 

децембра 

90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0808 20 

50 

− − − остале 
90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0809 Кајсије,  трешње и 

вишње, брескве 

(укључујући 

нектарине), шљиве и 

дивље шљиве, 

свеже: 

      

0809 10 

00 

− Кајсије 
70% 60% 40% 30% 15% 0% 

0809 20 − Трешње и вишње:       

0809 20 

95 

− − остало 
70% 60% 45% 30% 15% 0% 

0809 30 − Брескве, 

укључујући 

нектарине: 

      

0809 30 

10 

− − нектарине 
80% 60% 45% 30% 15% 0% 

0809 30 

90 

− − остало 
95% 90% 75% 60% 40% 0% 

0810 Остало воће, свеже:       

0810 20 − Малине, купине, 

дудиње и  логањске 

бобице: 

      

0810 20 

10 

− − малине 
90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0810 20 

90 

− − остало 
70% 60% 45% 30% 15% 0% 
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0811 Воће и језграсто 

воће, некувано или 

кувано у води или 

пари, смрзнуто, са 

додатком или без 

додатка шећера или 

других материја за 

заслађивање: 

      

0811 10 − Јагоде  80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0811 20 − Малине, купине, 

дудиње, логањске 

бобице, црне, беле 

или црвене рибизле 

и огрозди: 

      

 − − са додатком 

шећера или друге 

материје за 

заслађивање: 

      

0811 20 

11 

− − − са садржајем 

шећера преко 13% 

по маси 

90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0811 20 

19 

− − − остали 
90% 80% 70% 60% 40% 0% 

 − − остало:       

0811 20 

31 

− − − малине 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0811 90 − Остало:       

 − − са додатком 

шећера или друге 

материје за 

заслађивање: 

      

 − − − са садржајем 

шећера преко 13% 

по маси: 

      

0811 90 

19 

− − − − остало 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − остало:       

0811 90 

75 

− − − − вишње 

(Prunus cerasus) 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 
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0811 90 

80 

− − − − остало 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0811 90 

95 

− − − остало 
95% 90% 75% 60% 40% 0% 

0812 Воће и језграсто 

воће,  привремено 

конзервисано (нпр. 

сумпор диоксидом, 

у сланој води, у 

сумпорисаној води 

или у другим 

растворима за 

конзервисање),  али 

у таквом стању 

неподесно за 

непосредну исхрану: 

      

0812 10 

00 

− Трешње и вишње 
95% 90% 80% 60% 40% 0% 

0812 90 − Остало:       

0812 90 

10 

− − кајсије 
95% 90% 80% 60% 40% 0% 

0813 Воће, суво, осим 

оног које се сврстава 

у тар. број 0801 до 

0806; мешавине 

језграстог или сувог 

воћа из ове Главе: 

      

0813 10 

00 

−Кајсије 
90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0813 30 

00 

− Јабуке 
90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0813 40 − Остало воће:       

0813 40 

10 

− − брескве, 

укључујући 

нектарине 

90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0813 40 

30 

− − крушке 
90% 80% 70% 60% 40% 0% 
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0813 50 − Мешавине 

језграстог воћа или 

сувог воћа из ове 

Главе: 

      

 − − мешавине сувог 

воћа, осим оног из 

тар. броја 0801 до 

0806: 

      

0813 50 

19 

− − − које садрже 

суве шљиве 
95% 90% 80% 60% 40% 0% 

0901 Кафа, пржена или 

непржена или без 

кофеина; љуспице и 

опне од кафе; 

замене кафе које 

садрже кафу у било 

ком проценту: 

      

 − Кафа, пржена:       

0901 21 

00 

− − са кофеином 
70% 60% 50% 40% 20% 0% 

0901 22 

00 

− − без кофеина 
70% 60% 50% 40% 20% 0% 

0910 Ђумбир, шафран, 

куркума, мајчина 

душица, лорбер у 

листу, кари и остали 

зачини: 

      

 − Остали зачини:       

0910 99 − − остало:       

0910 99 

91 

− − − − недробљена 

нити млевена 
90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0910 99 

99 

− − − − дробљена 

или млевена 
80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1003 00 Јечам:       

1003 00 

90 

− Остали 
80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1005 Кукуруз:       

1005 10 − Семенски:       
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 − − хибридни:       

1005 10 

15 

− − − обични 

хибриди 
80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1005 10 

19 

− − − остали 
80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1005 10 

90 

− − остали 
80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1101 00 Брашно од пшенице 

или наполице: 
      

 − Брашно од 

пшенице: 
      

1101 00 

11 

− − од тврде 

пшенице 
80% 60% 40% 30% 20% 0% 

1103 Прекрупа од 

житарица, гриз и 

пелете: 

      

 − Прекрупа и гриз:       

1103 11 − − од пшенице 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1103 13 − − од кукуруза:       

1103 13 

10 

− − − са садржајем 

масноће не преко 

1,5% по маси 

80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1103 19 − − од осталих 

житарица: 
      

1103 19 

30 

− − − од јечма 
90% 85% 70% 55% 30% 0% 

1103 20 − Пелети:       

1103 20 

10 

− − од ражи 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1103 20 

20 

− − од јечма 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1103 20 

30 

− − од овса 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1103 20 

60 

− − од пшенице 
90% 85% 70% 55% 30% 0% 
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1103 20 

90 

− − остали 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 Житарице у зрну 

друкчије обрађене 

(нпр., ољуштене, 

ваљане у 

љуспицама, 

перлиране, обрезане 

или гњечене), осим 

пиринча из тар.броја 

1006;  клице од 

житарица, целе, 

ваљане, у 

љуспицама или 

млевене: 

      

 − Зрна ваљана или у 

облику љуспица: 
      

1104 19 − − од осталих 

житарица: 
      

1104 19 

10 

− − − од пшенице 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 19 

30 

− − − од ражи  
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 19 

50 

− − − од кукуруза 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − − од јечма:       

1104 19 

61 

− − − − ваљана 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 19 

69 

− − − − у облику 

љуспица 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − − остала:       

1104 19 

99 

− − − − остала 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − Другачије  

обрађена зрна (нпр.: 

ољуштена, 

перлирана, обрезана 

или дробљена): 

      

1104 22 − − од овса:       
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1104 22 

20 

− − − ољуштена (у 

љусци или 

ољуштена) 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 22 

90 

− − − нису другачије 

обрађена осим што 

су дробљена 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 23 − − од кукуруза 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 − − од осталих 

житарица: 
      

 − − − од јечма:       

1104 29 

05 

− − − − перлирана 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 

07 

− − − − нису 

другачије обрађена 

осим што су 

дробљена 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 

09 

− − − − остала 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − − остала:       

 − − − − ољуштена, 

обрезана или 

необрезана, 

дробљена или 

недробљена: 

      

1104 29 

11 

− − − − − од 

пшенице 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 

18 

− − − − − остала 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 

30 

− − − − перлирана 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − − − нису 

другачије обрађена 

осим што су 

дробљена: 

      

1104 29 

51 

− − − − − од 

пшенице 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 

55 

− − − − − од ражи 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 
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1104 29 

59 

− − − − − остала 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 − − − − остала:       

1104 29 

81 

− − − − − од 

пшенице 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 

85 

− − − − − од ражи 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 

89 

− − − − − остала 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1106 Брашно, гриз и прах, 

од сушеног 

махунастог поврћа  

које се сврстава у 

тар. број  0713, од 

сагоа или корења 

или кртола из тар. 

броја  0714 или од 

производа  из Главе  

8: 

      

1106 10 

00 

− Од сушеног 

махунастог поврћа 

из тар. броја 0713 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1107 Слад пржен или 

непржен: 
      

1107 10 − Непржен:       

 − − од пшенице:       

1107 10 

91 

− − − у облику 

брашна 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1107 10 

99 

− − − остали 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1107 20 

00 

− Пржен 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1108 скробови; инулин:       

 − Скробови:       

1108 12 

00 

− − скроб од 

кукуруза 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 



- 260 - 

 260 

1108 13 

00 

− − скроб од 

кромпира 
80% 60% 40% 20% 20% 0% 

1109 00 

00 

Пшенични глутен, 

сушен или несушен 
80% 60% 40% 20% 20% 0% 

1206 00 Семе сунцокрета, 

ломљено или 

неломљено: 

      

1206 00 

10 

− за сетву 
80% 70% 60% 50% 30% 0% 

 − остала:       

1206 00 

91 

− − ољуштено; у 

сиво-белој пругастој 

љусци 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1206 00 

99 

− − остало 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1208 Брашно и гриз од 

уљаног семења и 

плодова, осим од 

слачице : 

      

1208 10 

00 

− Од соје 
90% 80% 70% 60% 40% 0% 

1208 90 

00 

− Остало 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1209 Семе, плодови и 

споре за сетву: 
      

1209 10 

00 

− Семе шећерне 

репе 
80% 60% 40% 20% 20% 0% 

 − Семе крмног 

биља: 
      

1209 21 

00 

− − семе луцерке 

(Alfalfa)  
80% 60% 40% 20% 20% 0% 

1210 Хмељ, свеж или 

сушен, дробљен или 

недробљен, у праху 

или у облику пелета; 

лупулин: 
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1210 10 

00 

− Хмељ, немлевен 

нити у облику 

пелета 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1210 20 − Hмељ, млевени, у 

праху или у облуку 

пелета; лупулин 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1214 Бросква, сточна 

репа, корењаче за 

сточну храну, сено, 

луцерка (детелина), 

еспарзета, сточни 

кељ, вучика, 

грахорица и слични 

производи за сточну 

храну , укључујући 

и у облику пелета:  

      

1214 10 

00 

−Брашно и палете 

од луцерке (Alfalfa)  
80% 60% 40% 20% 0% 0% 

1501 00 Свињска масноћа 

(укључујући јестиву 

маст) и живинска 

масноћа осим оних 

из тар. бројева  0209 

или 1503: 

      

 − Свињска масноћа 

(укључујући јестиву 

маст): 

      

1501 00 

19 

− − остало 
80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1507 Сојино уље и 

његове фракције, 

пречишћени или 

непречишћени, али 

хемијски 

немодификовани: 

      

1507 10 − Сирово уље, 

дегумирано или 

недегумирано: 

      

1507 10 

90 

− − остало 
95% 80% 65% 50% 35% 0% 

1507 90 − Остало:       
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1507 90 

90 

− − остало 
95% 80% 65% 50% 35% 0% 

1512 Уље од семена 

сунцокрета, 

шафранике или 

памуковог семена  и 

њихове фракције, 

пречишћени или 

непречишћени, али 

хемијски 

немодификовани: 

      

 − Уље од семена 

сунцокрета или 

шафранике и 

њихове фракције: 

      

1512 11 − − Сирово уље:       

1512 11 

10 

− − − за техничку и 

индустријску 

употребу, осим за 

производњу 

прехрамбених 

производа за људску 

исхрану 

95% 80% 65% 50% 35% 0% 

 − − − остало:       

1512 11 

91 

− − − − уље семена 

сунцокрета 
90% 80% 65% 50% 35% 0% 

1512 11 

99 

− − − − уље семена 

шафранике 
95% 80% 65% 50% 35% 0% 

1512 19 − − остало:       

1512 19 

10 

− − − за техничку 

или индустријску 

употребу, осим за 

производњу 

прехрамбених 

производа за људску 

исхрану 

95% 80% 65% 50% 35% 0% 
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1514 Уље од репице или 

уље од слачице и 

њихове фракције, 

рафинисано или 

нерафинисано, али 

хемијски 

немодификовано: 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1515 Остале биљне масти 

и уља, неиспарљиви 

(укључујући уље 

јојобе) и њихове 

фракције, 

пречишћени или 

непречишћени, али 

хемијски 

немодификовани:  

      

 − Уље од семена 

лана и  његове 

фракције: 

      

1515 21 − − сирово уље 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1515 29 − − остала 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1517 Маргарин, јестиве 

мешавине или 

препарати од 

животињских или 

биљних масти или 

уља или од фракција 

различитих масти 

или уља из ове 

Главе, осим јестивих 

масти или уља или 

њихових фракција 

из тар. броја 1516:   

      

1517 90 −Остало:       

 − − остало:       

1517 90 

91 

− − − неиспарљива 

биљна уља, течна, 

мешана 

80% 70% 60% 50% 30% 0% 

1517 90 

99 

− − − остала 
80% 70% 60% 50% 30% 0% 
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1601 00 Кобасице и слични 

производи од меса, 

других кланичних 

производа или крви; 

припремљени  

производи на бази 

ових производа: 

      

 − остало:       

1601 00 

99 

− − остало 
90% 80% 60% 40% 20% 0% 

1602 Остали 

припремљени или 

конзервисани 

производи од меса, 

других кланичних 

производа или крви: 

      

1602 32 − −од живине врсте  

Gсваus domesticus 
90% 80% 60% 40% 20% 0% 

1602 39 − − остали 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

1702 Остали шећери, 

укључујући 

хемијски чисту 

лактозу, малтозу, 

гликозу и фруктозу 

у чврстом стању;  

шећерни сирупи без 

додатих средстава за 

ароматизацију или 

материја за бојење; 

вештачки мед, 

помешан или 

непомешан са 

природним медом; 

карамел: 

      

1702 90 − Остало, 

укључујући 

инвертни шећер и 

остали шећер и 

мешавине шећерног 

сирупа који у сувом 

стању садрже 50% 

фруктозе по маси: 
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1702 90 

30 

− − изогликоза 
100% 80% 70% 60% 10% 0% 

1702 90 

50 

− − малтодекстрин и  

малтодекстрински 

сируп  

100% 80% 70% 60% 10% 0% 

1702 90 

80 

− − сируп од 

инулина 
100% 80% 70% 60% 10% 0% 

1703 Меласа добијена 

приликом 

екстракције или 

рафинисања шећера: 

      

1703 10 

00 

− Меласа од 

шећерне трске 
90% 80% 65% 50% 35% 0% 

1703 90 

00 

− Остало 
90% 80% 65% 50% 35% 0% 

2001 Поврће, воће, 

укључујући 

језграсто воће, и 

остали делови биља 

за јело, 

припремљени или 

конзервисани у 

сирћету или 

сирћетној киселини: 

      

2001 10 

00 

− Краставци и 

кисели краставчићи 
90% 80% 60% 40% 30% 0% 

2001 90 − Остало:       

2001 90 

50 

− − печурке 
90% 80% 60% 40% 20% 0% 

2001 90 

97 

− − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2002 Парадајз 

припремљен или 

конзервисан на 

други начин, осим 

са сирћетом или 

сирћетном 

киселином: 

      

2002 10 − Парадајз, цео или 

у комадима 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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2002 90 − остало 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2003 Печурке и тартуфи, 

припремљени или 

конзервисани на 

други начин, осим 

са сирћетом или 

сирћетном 

киселином: 

      

2003 10 − Јестиве печурке 

рода Agaricus 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2003 20 

00 

− Тартуфи 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2003 90 

00 

− Остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2004 Остало поврће 

припремљено или 

конзервисано на 

други начин, осим 

са сирћетом или 

сирћетном 

киселином, 

смрзнуто, осим 

производа из тар. 

броја 2006: 

      

2004 10 − Кромпир:       

2004 10 

10 

− − куван, на други 

начин не припреман 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − остали:       

2004 10 

99 

− − − остали 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2004 90 − Остало поврће и 

мешавине поврћа: 
      

2004 90 

30 

− − кисели купус, 

капар и маслине 
80% 70% 50% 30% 20% 0% 

 − − остало, 

укључујући 

мешавине: 

      

2004 90 

91 

− − − црни лук, 

куван, на други 

начин не припреман 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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2005 Остало поврће 

припремљено или 

конзервисано на 

други начин, осим 

са сирћетом или 

сирћетном 

киселином, 

несмрзнуто, осим 

производа из тар. 

броја 2006: 

      

2005 10 

00 

− Хомогенизовано 

поврће 
80% 60% 40% 30% 20% 0% 

2005 20 − Кромпир:       

 − − остали:       

2005 20 

20 

− − − танки одсечци, 

пржени или печени, 

посољени или 

непосољени, 

ароматизовани или 

неароматизовани, у 

херметички 

затвореном 

паковању, подесни 

за непосредну 

потрошњу 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 20 

80 

− − − остали 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 40 

00 

− Грашак (Pisum 

sativum) 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − Пасуљ (Vigna spp., 

Phaseolus spp.): 
      

2005 51 

00 

− − пасуљ у зрну 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 59 

00 

− − остали 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 99 − − остало:       

2005 99 

10 

− − − поврће рода 

Capsicum, осим 

слатких паприка и 

рода  Pimenta  

60% 50% 40% 30% 15% 0% 
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2005 99 

40 

− − − шаргарепа 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2005 99 

60 

− − − кисели купус 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2005 99 

90 

− − − остало 
60% 50% 40% 30% 15% 0% 

2006 00 Поврће, воће, 

језграсто воће, коре 

од воћа и остали 

делови биља, 

конзервисани у 

шећеру (суви, 

глазирани или 

кандирани): 

      

2006 00 

31 

− − − трешње и 

вишње 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2006 00 

38 

− − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2007 99 − − остало:       

 − − − са садржајем 

шећера преко 30% 

по маси: 

      

2007 99 

10 

− − − − пире и паста 

од шљива и пире и 

паста од сувих 

шљива, у 

непосредном 

паковању нето масе 

преко  100 kg, за 

индустријску 

прераду 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − остало:       

2007 99 

33 

− − − − − од јагода 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2007 99 

35 

− − − − − од малина 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2007 99 

39 

− − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 − − − са садржајем 

шећера од 13% до 

30%  по маси 

      

2007 99 

55 

− − − − пире од 

јабука, укључујући 

компоте 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2007 99 

57 

− − − − остало 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − остало:       

2007 99 

91 

− − − − пире од 

јабука, укључујући 

компоте 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 Воће, језграсто воће 

и остали делови 

биља за јело, 

друкчије 

припремљени или 

конзервисани, са 

додатком или без 

додатка шећера или 

других средстава за 

заслађивање или 

акохола, који нису 

поменути нити 

обухваћени на 

другом месту: 

      

2008 40 − Крушке:       

 − − без додатка 

алкохола: 
      

 − − − непосредном 

паковању нето 

садржаја преко 1 kg:  

      

2008 40 

51 

− − − − са садржајем 

шећера преко 13% 

по маси 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 40 

59 

− − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 − − − са додатком 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето масе 

не преко 1 kg: 

      

2008 40 

71 

− − − − са садржајем 

шећера преко 15% 

по маси 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 40 

79 

− − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 40 

90 

− − − без додатка 

шећера 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 − Кајсије:       

 − − без додатка 

алкохола: 
      

 − − − са додатком 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето масе 

преко 1 kg: 

      

2008 50 

61 

− − − − са садржајем 

шећера преко 13% 

по маси 

90% 80% 60% 40% 20% 0% 

2008 50 

69 

− − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − са додатком 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето масе 

не преко 1 kg : 

      

2008 50 

71 

− − − − са садржајем 

шећера преко 15% 

по маси  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 

79 

− − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − без додатка 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето масе: 
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2008 50 

92 

− − − − од 5 kg или 

више 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 

94 

− − − − од 4,5 kg или 

више, али мање од 5 

kg 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 

99 

− − − − мање од 4,5 

kg 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 60 − Трешње и вишње:       

 − − са додатком 

алкохола: 
      

 − − − са садржајем 

шећера преко 9% по 

маси: 

      

2008 60 

11 

− − − − са стварном 

алкохолном јачином 

не преко 11,85% 

масених  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 60 

19 

− − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − остало:       

2008 60 

31 

− − − − са стварном 

алкохолном јачином 

не преко 11,85%   

масених 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 60 

39 

− − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 70 − Брескве, 

укључујући 

нектарине: 

      

 − − без додатка 

алкохола: 
      

 − − − са додатком 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето масе 

преко 1 kg: 

      

2008 70 

61 

− − − − са садржајем 

шећера преко 13% 

по маси 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 
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2008 70 

69 

− − − − остало 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − са додатком 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето масе 

не преко 1 kg: 

      

2008 70 

71 

− − − − са садржајем 

шећера преко 15%  

по маси 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2008 70 

79 

− − − − остало 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − без додатка 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето масе: 

      

2008 70 

92 

− − − − од 5 kg или 

више 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2008 70 

98 

− − − − мање од 5 kg 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2008 92 − − мешавине:       

 − − − без додатка 

алкохола: 
      

 − − − − са додатком 

шећера: 
      

 − − − − − у 

непосредном 

паковању нето масе 

преко 1 kg: 

      

2008 92 

59 

− − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − − 

мешавине воћа у 

којима ниједно 

појединачно воће не 

прелази 50% укупне 

масе воћа: 

      

2008 92 

74 

− − − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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2008 92 

78 

− − − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − без додатка 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето масе: 

      

 − − − − − од 5 kg или 

више: 
      

2008 92 

93 

− − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − од 4,5 kg 

или више али мање 

од 5 kg: 

      

2008 92 

96 

− − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − мање од  

4,5 kg: 
      

2008 92 

97 

− − − − − − од 

тропског воћа 

(укључујући 

мешавине које 

садрже 50% или 

више тропског 

језграстог воћа и 

тропског воћа по 

маси ) 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 92 

98 

− − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 − − остало:       

 − − − са додатком 

алкохола: 
      

2008 99 

21 

− − − − − са 

садржајем шећера 

преко 13% по маси 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 

23 

− − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − остало:       
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 − − − − − са 

садржајем шећера 

преко 9% по маси: 

      

 − − − − − − са 

стварном 

алкохолном јачином 

не преко 11,85%   

масених : 

      

2008 99 

28 

− − − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − − остало:       

2008 99 

34 

− − − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − остало:       

 − − − − − − са 

стварном 

алкохолном јачином 

не преко 11,85%   

масених : 

      

2008 99 

37 

− − − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − − остало:       

2008 99 

40 

− − − − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − без додатка 

алкохола: 
      

 − − − − са додатком 

шећера, у 

непосредном 

паковању преко1 kg 

нето масе: 

      

2008 99 

43 

− − − − − грожђе 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 

49 

− − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 − − − − са додатком 

шећера, у 

непосредном 

паковању не преко 1 

kg нето масе: 

      

2008 99 

62 

− − − − − манго, 

магуста, папаја, 

акажу-јабуке, 

лучице, индијске 

крушке, (плод 

индијског хлебног 

дрвета), саподила 

шљиве, карамболе и 

питаје  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 

67 

− − − − − остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − без додатка 

шећера: 
      

 − − − − − шљиве и 

суве шљиве, у 

непосредном 

паковању нето масе: 

      

2008 99 

99 

− − − − −остало 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 Воћни сокови 

(укључујући ширу 

од грожђа) и сокови 

од поврћа, 

неферментисани и 

без додатка 

алкохола, са 

додатком или без 

додатка шећера или 

осталих средстава за 

заслађивање: 

      

 − Сок од поморанџе:       

2009 12 

00 

− − несмрзнут, чија  

Brix вредност не 

прелази 20 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − Сок од осталог 

појединачних 

агрума: 
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2009 31 − − чија Brix 

вредност не прелази 

20 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 − − остало:       

 − − − чија Brix 

вредност прелази 20 

али не прелази 67: 

      

 − − − − чија 

вредност не прелази  

€ 30 за 100 kg нето 

масе: 

      

2009 39 

31 

− − − − − са 

додатком шећера 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 

39 

− − − − − без 

додатка шећера 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − чија 

вредност не прелази  

€ 30 за 100 kg нето 

масе: 

      

 − − − − − сок од 

лимуна: 
      

2009 39 

51 

− − − − − − са 

додатим шећером 

чији садржај  

прелази 30% по 

маси  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 

55 

− − − − − − са 

додатим шећером 

чији садржај не  

прелази 30% по 

маси 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − − остали 

сокови од  агрума: 
      

2009 39 

91 

− − − − − − са 

додатим шећером 

чији садржај  

прелази 30% по 

маси  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 



- 277 - 

 277 

2009 39 

95 

− − − − − − са 

додатим шећером 

чији садржај не  

прелази 30% по 

маси  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 

99 

− − − − − − без 

додатка шећера 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − Сок од ананаса:       

2009 41 − − чија Brix 

вредност не прелази 

20  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 49 − − остали:       

 − − − чија  Brix 

вредност прелази 

67: 

      

2009 49 

19 

− − − − остали 
80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − чија  Brix 

вредност прелази 20, 

али не прелази 67: 

      

2009 49 

30 

− − − − чија 

вредност прелази  € 

30 за 100 kg нето 

масе, са додатком 

шећера 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 − − − − остало:       

2009 49 

91 

− − − − − са додатим 

шећером чији 

садржај  прелази 

30% по маси  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 49 

93 

− − − − − са додатим 

шећером чији 

садржај не  прелази 

30% по маси  

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 69 − − остало:       

 − − − чија  Brix 

вредност прелази 30 

али не прелази 67: 
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 − − − − чија 

вредност прелази  € 

18 за 100 kg нето 

масе: 

      

2009 69 

51 

− − − − − 

концентровани 
80% 70% 60% 50% 40% 0% 

2009 80 −  Сок од осталог 

појединачног воћа и 

поврћа: 

      

 − − чија Brix 

вредност прелази 

67: 

      

 − − − сок од 

крушака: 
      

 − − − − остали:       

 − − − − − са додатим 

шећером чији 

садржај не прелази 

30% по маси: 

      

2009 80 

89 

− − − − − − остали 
80% 70% 60% 50% 40% 0% 

2106 Прехрамбени 

производи који нису 

наведени нити 

обухваћени на 

другом месту: 

      

2106 90 − Остало:       

 − − ароматизовани 

или бојени шећерни 

сирупи: 

      

2106 90 

30 

− − −  изогликозни 

сирупи  
75% 65% 50% 40% 25% 0% 

 − − − остали:       

2106 90 

51 

− − − − лактозни 

сирупи  
75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2106 90 

55 

− − − − гликозни 

сируп и сируп од 

малтодекстрина  

75% 65% 50% 40% 25% 0% 
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2206 00 Остала 

ферментисана пића 

(нпр. јабуковача, 

крушковача и 

медовина); 

мешавине 

ферментисаних пића 

и мешавине 

ферментисаних и 

безалкохолних пића, 

која нису наведена 

нити обухваћена на 

другом месту: 

      

2206 00 

10 

− слабо вино 

“piquette” 
75% 65% 50% 40% 25% 0% 

 − Остали:       

 − − пенушава:       

2206 00 

31 

− − − јабуковача и 

крушковача 
75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2209 00 Сирће и замене 

сирћета добијени од 

сирћетне киселине:   

      

 − Остало, у 

судовима од: 
      

2209 00 

91 

− − 2 литре или 

мање 
75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2209 00 

99 

− − преко 2 литре 
75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2302 Мекиње и остали 

остаци добијени 

просејавањем, 

млевењем или 

другом обрадом 

житарица и 

легуминозног биља, 

непелетизовани или 

пелетизовани: 

      

2302 30 − Oд пшенице:       



- 280 - 

 280 

2302 30 

10 

− − у којима је  

садржај скроба до  

28% по маси, а чији 

је део који пролази 

кроз сито са 

отвором од  0,2 мм 

до 10%  по маси 

или,  алтернативно,  

део који пролази 

кроз сито садржи 

1.5% или преко 1.5% 

пепела по маси, 

рачунато на сув 

производ  

90% 75% 70% 60% 40% 0% 

2302 30 

90 

− − oстало 
90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2303 Остаци од 

производње скроба 

и слични остаци:  

резанци од шећерне 

репе, отпаци 

шећерне трске и 

други отпаци од 

производње шећера, 

из пивара и 

дестилације, 

пелетизовани или 

непелетизовани: 

      

2303 10 −Остаци од 

производње скроба 

и  слични остаци: 

      

 − − oстаци од  

производње скроба  

и слични остаци: из 

кукуруза  (осим 

концентрованих 

течности за 

натапање),  са 

садржајем 

беланчевина, 

рачунато на суви 

производ:  

      

2303 10 

11 

− − − преко 40%  по 

маси 
90% 75% 70% 60% 40% 0% 
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2303 10 

19 

− − − не преко 40% 

по маси 
90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2303 10 

90 

− − oстало 
90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2303 20 − Резанци од 

шећерне репе, 

отпаци од шећерне 

трске и други 

отпаци од 

производње шећера: 

      

2303 20 

10 

− − резанци од 

шећерне репе 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2303 20 

90 

− − остали 
90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2304 00 

00 

Уљане погаче и 

остали чврсти 

остаци добијени 

приликом 

екстракције уља од 

соје, немлевени или 

пелетизовани 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2306 Уљане погаче и 

остали чврсти 

остаци, добијени 

екстракцијом  

биљних масноћа или 

уља, осим оних из 

тар. броја 2304 или 

2305, немлевени, 

млевени или 

пелетизовани: 

      

2306 30 

00 

− Од семена 

сунцокрета 
90% 75% 70% 60% 40% 0% 

2309 Препарати који се 

употребљавају за 

исхрану животиња:    

      

2309 10 − Храна за псе и 

мачке припремљена 

за  продају на мало: 

      

 − − остала, 

укључујући 

предсмеше: 
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 − − − са садржајем 

скроба, гликозе, 

гликозног сирупа, 

малтодекстрина или 

малтодекстринског 

сирупа из тар. под-

бројева  1702 30 51 

до 1702 30 99, 1702 

40 90, 1702 90 50 и 

2106 90 55 или 

млечних производа: 

      

 − − − − са садржајем 

скроба, гликозе, 

гликозног сирупа, 

малтодекстрина или 

малтодекстринског 

сирупа: 

      

 − − − − − без 

садржаја  скроба или 

са садржајем скроба 

од 10% или мањим 

по маси: 

      

2309 90 

31 

− − − − − −  без 

садржаја млечних 

производа или са 

садржајем  тих 

производа мање од 

10%   по маси   

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 

33 

− − − − − − са 

садржaјем млечних 

производа не мањим 

од  10% али мањим 

од  50% по маси  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 

35 

− − − − − − са 

садржајем млечних 

производа не мањим 

од  50% али мањим 

од  75% по маси  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 

39 

− − − − − − са 

садржајем млечних 

производа не мањим 

од  75% по маси  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 
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 − − − − − са 

садржајем скроба 

већим од  10% али 

не већим од  30% по 

маси: 

      

2309 90 

41 

− − − − − − без 

садржаја млечних 

производа или са 

садржајем тих 

производа мањим од  

10%  по маси 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 

43 

− − − − − − са 

садржајем млечних 

производа не мањим 

од  10%  али мањим 

од  50% по маси  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 

49 

− − − − − − са 

садржајем млечних 

производа не мањим 

од  50%  по маси   

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − − − са 

садржајем скроба 

већим од 30% по 

маси: 

      

2309 90 

51 

− − − − − − без 

садржаја млечних 

производа или са 

садржајем тих 

производа мањим од  

10% по маси 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 

53 

− − − − − − са 

садржајем млечних 

производа не мањим 

од  10% али мањим 

од  50% по маси  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 

59 

− − − − − − са 

садржајем млечних 

производа не мањим 

од  50% по маси  

80% 60% 50% 40% 30% 0% 
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2309 90 

70 

− − − − без садржаја 

скроба, гликозе, 

гликозног сирупа, 

малтодекстрина, или 

малтодекстринског 

сирупа, али са 

садржајем млечних 

производа 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − остало:       

2309 90 

91 

− − − − резанци од 

шећерне репе са 

додатком меласе 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 − − − − остало:       

2309 90 

95 

− − − − −са 

садржајем 49% или 

више по маси холин 

хлорида, на 

органској или 

неорганској основи 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 

99 

− − − − − остало 
80% 60% 50% 40% 30% 0% 
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АНЕКС III (в) 

 

ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 

ПОРЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Наведене у члану 27. став 2. под (в) 

 

Царине  (ad valorem и/или специфичне царине) за производе наведене у овом анексу 

биће смањене у складу са динамиком назначеном за сваки производ у овом анексу. 

Сезонска царина [20%] ће наставити да се примењује у току и након транзиционог 

периода. 

 

 

Тарифна 
ознака 

Наименовање 

Ступање 
на снагу  

година 1  

годи

на 2 

годи

на 3 

годи

на 4 

годи

на 5 

Година 6 и 
наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0702 00 00 Парадајз, свежи 

или расхлађени 
95% 80% 65% 40% 30% 20% 

0709 Остало поврће, 

свеже или 

расхлађено: 

      

0709 60 − Воће рода 

Capsicum или рода 

Pimenta: 

      

0709 60 10 − − слатка 

паприка 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0806 Грожђе, свеже или 

суво: 

      

0806 10 − свеже 80% 70% 50% 30% 15% 0% 

0808 Јабуке, крушке и 

дуње, свеже: 

      

0808 10 − Jабуке 90% 80% 60% 40% 20% 0% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

годи
на 2 

годи
на 3 

годи
на 4 

годи
на 5 

Година 6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0809 Кајсије, трешње и 

вишње, брескве 

(укључујући 

нектарине), 

шљиве и дивље 

шљиве, свеже: 

      

0809 20 −  Трешње и 

вишње: 
80% 60% 45% 30% 15% 0% 

0809 20 05 − − вишње (Prunus 

cerasus) 
      

0809 40 − Шљиве и дивље 

шљиве: 

      

0809 40 05 − − шљиве 90% 75% 60% 40% 20% 0% 

0810 Остало воће, 

свеже: 

      

0810 10 00 − Јагоде 90% 80% 60% 40% 20% 0% 
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АНЕКС III (г) 

 

ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 

ПОРЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Наведене у члану 27. став 2. под (в) 

 

Царине  (ad valorem  и/или специфичне царине) за производе наведене у овом анексу 

биће смањене и укинуте у складу са динамиком назначеном за сваки производ у овом 

анексу. Ако се поред ad valorem и/или специфичне царине, примењује сезонска царина, 

сезонска царина [20%] биће укинута ступањем на снагу овог споразума. 

  

 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0102 Живе животиње, 

врсте говедa: 

      

0102 90 − Oстало:       

 − − домаће врсте:       

0102 90 

05 

− − − масе не 

преко 80 kg 
70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 − − − масе преко 

80 kg, али не 

преко 160 kg: 

      

0102 90 

21 

− − − − за клање 
70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 − − − масе преко 

160 kg, али не 

преко 300 kg: 

      

0102 90 

41 

− − − − за клање 
90% 80% 60% 50% 40% 30% 

0102 90 

49 

− − − − остале 
70% 60% 50% 40% 30% 20% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

 − − − масе преко 

300 kg: 

      

 − − − − јунице  

(нетељене): 

      

0102 90 

51 

− − − − − за клање 
95% 90% 85% 70% 60% 50% 

0102 90 

59 

− − − − − остале 
70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 − − − − Краве:       

0102 90 

61 

− − − − − за клање 
70% 60% 50% 40% 30% 20% 

0102 90 

69 

− − − − − остале 
90% 80% 60% 50% 40% 30% 

 − − − − остале:       

0102 90 

71 

− − − − − за клање 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0102 90 

79 

− − − − − остале 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0103 Свиње, Живе:       

 − Остало:       

0103 91 − − масе не преко 

50 kg: 
      

0103 91 

10 

− − − домаће 

врсте 
100% 95% 90% 85% 70% 65% 

0103 92 − −масе од  50 kg 

или више: 
      

 − − −домаће 

врсте: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0103 92 

11 

− − − − које су се 

најмање једанпут 

прасиле, масе од  

160 kg и више 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0103 92 

19 

− − − − остало 
90% 80% 60% 50% 40% 30% 

0104 Овце и козе, живе:       

0104 10 − Oвце:       

 − − остало:       

0104 10 

30 

− − − јагњад (до 

једне године 

старости) 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0201 Месо говеђе, 

свеже или  

расхлађено 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0202 Месо говеђе, 

смрзнуто: 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 Месо свињско, 

свеже, расхлађено 

или смрзнуто: 

      

 − Свеже или 

расхлађено: 
      

0203 11 − − Трупови и 

полутке: 
      

0203 11 

10 

− − − од домаћих 

свиња 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 12 − − бутови, 

плећке и комади 

од њих, са 

костима: 

      

 − − − од домаћих 

свиња: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0203 12 

11 

− − − − бутови и 

комади од њих 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 12 

19 

− − − − плећке и 

комади од њих 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 12 

90 

− − − остало 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 19 − − остало:       

 − − − од домаћих 

свиња: 
      

0203 19 

11 

− − − − предњи 

делови и комади 

од њих 

90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 19 

13 

− − − − 

бубрежњак и 

комади од њега, 

са костима 

90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 19 

15 

− − − − 

потрбушине и 

комади од њих 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − остало:       

0203 19 

55 

− − − − − без 

костију 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 19 

59 

− − − − − остало 
90% 80% 70% 60% 50% 20% 

 − Смрзнуто:       

0203 21 − − трупови и 

полутке: 
      

0203 21 

10 

− − − од домаћих 

свиња 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0203 22 − − бутови, 

плећке и комади 

од њих, са 

костима: 

      

 − − − од домаћих 

свиња: 
      

0203 22 

11 

− − − − бутови и 

комади од њих 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 22 

19 

− − − − плећке и 

комади од њих 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 29 − − остало:       

 − − − од домаћих 

свиња: 
      

0203 29 

11 

− − − − предњи 

делови и комади 

од њих 

90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 29 

13 

− − − − 

бубрежњак и 

комади од њега,са 

костима 

90% 80% 70% 60% 50% 50% 

0203 29 

15 

− − − − 

потрбушине и 

комади од њих 

90% 80% 70% 60% 50% 30% 

 − − − − остало:       

0203 29 

55 

− − − − − без 

костију 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 29 

59 

− − − − − остало 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0204 Месо овчије или 

козје, свеже, 

расхлађено или 

смрзнуто 

90% 80% 70% 60% 55% 50% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0206 Кланични 

производи од 

говеђег, свињског, 

овчијег , козјег,  

коњског и 

магарећег меса 

или меса од мула 

и мазги,  

употребљиви за 

јело, свежи, 

расхлађени или 

смрзнути: 

      

0206 10 − од животиња 

врста говеда, 

свеже или 

расхлађено: 

      

0206 10 

99 

− − − остало 
80% 60% 40% 40% 40% 40% 

0206 29 − − остало:       

 − − −остало:       

0206 29 

99 

− − − − остало 
90% 70% 60% 50% 40% 20% 

0206 30 

00 

− од свиња, свеже 

или расхлађено 
90% 70% 60% 50% 40% 20% 

 − од свиња, 

смрзнуто: 
      

0206 41 

00 

− − џигерице 
90% 70% 60% 50% 40% 20% 

0206 49 − − остало 90% 70% 60% 50% 40% 20% 

0207 Месо и јестиви 

отпаци, од живине 

из тар. бр.0105, 

свежи, расхлађени 

или смрзнути: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

 − Oд кокошака 

врсте  Gсваus 

domesticus: 

      

0207 11 − − неисечени у 

комаде, свежи или 

расхлађени 

80% 70% 60% 50% 40% 35% 

0207 12 − − неисечени у 

комаде, смрзнути 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0207 13 − − исечени у 

комаде и отпаци, 

свежи или 

расхлађени 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0207 14 − − исечени у 

комаде и отпаци, 

смрзнути  

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0209 00 Свињска масноћа 

без месне кртине 

и живинско сало, 

неистопљени  

нити 

екстраховани на 

било који начин, 

свежи, 

расхлађени, 

смрзнути, сољени, 

у саламури, 

сушени или 

димљени: 

      

 − - Поткожна 

свињска масноћа: 
      

0209 00 

11 

− − Свежа, 

расхлађена, 

смрзнута, сољена 

или у саламури 

90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0209 00 

19 

− − Сушена или 

димљена 
90% 85% 75% 70% 60% 40% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0210 Месо и јестиви 

месни кланични 

производи, 

сољени, у 

саламури, сушени 

или димљени; 

јестиво брашно и 

прах од меса или 

од других 

кланичних 

производа: 

      

 − Mесо свињско:       

0210 11 − − бутови, 

плећке и комади 

од њих, са 

костима 

      

 − − − од домаћих 

свиња: 
      

 − − − − сољени 

или у саламури: 
      

0210 11 

11 

− − − − − бутови и 

комади од њих 
90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 11 

19 

− − − − − плећке и 

комади од њих 
90% 85% 75% 70% 60% 40% 

 − − − − сушени 

или димљени: 
      

0210 11 

31 

− − − − − бутови и 

комади од њих 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0210 11 

39 

− − − − − плећке и 

комади од њих 
90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 11 

90 

− − − остало 
90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 12 − − потрбушине и 

комади од њих 
90% 85% 75% 70% 60% 40% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0210 19 − − остало:       

 − − − од домаћих 

свиња: 
      

 − − − − сољено 

или у саламури: 
      

0210 19 

10 

− − − − − бекон 

полутке или 

“spenser” 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 

20 

− − − − − три 

четвртине полутке 

(“three-quarter 

sides”) или 

средњи делови 

(middles) 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 

30 

− − − − − предњи 

делови и исечени 

комади од њих 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 

40 

− − − − − 

бубрежњак и 

комади од њега 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 

50 

− − − − − остало 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

 − − − − сушено 

или димљено: 
      

0210 19 

60 

− − − − − предњи 

делови и исечени 

комади од њих 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 

70 

− − − − − 

потрбушине и  

комади од њих 

90% 85% 75% 70% 60% 40% 

 − − − − − остало:       

0210 19 

81 

− − − − − − без 

костију 
90% 85% 75% 70% 60% 40% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0210 19 

89 

− − − − − − остало 
90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 

90 

− − − остало 
90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 20 − Mесо, говеђе 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

 − Остало, 

укључујући 

јестиво брашно, 

прах од меса или 

других кланичних 

производа: 

      

0210 99 − − остало:       

 − − − кланични 

производи: 
      

 − − − − од 

домаћих свиња: 
      

0210 99 

41 

− − − − − 

џигерице 
90% 85% 80% 75% 65% 50% 

0210 99 

49 

− − − − − остало 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

 − − − − од говеда:       

0210 99 

51 

− − − − − 

дијафрагма, 

мишићна и 

тетивна 

90% 85% 80% 75% 65% 50% 

0210 99 

59 

− − − − − остало 
90% 85% 80% 75% 65% 50% 

0210 99 

60 

− − − − од оваца и 

коза 
90% 85% 80% 75% 65% 50% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0210 99 

90 

− − − јестиво 

брашно и прах од 

меса или других 

кланичних 

производа 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0402 Млеко и павлака, 

концентровани 

или са садржајем 

додатог шећера 

или других 

материја за 

заслађивање: 

      

0402 10 − У праху, 

гранулама или 

другим чврстим 

облицима, са 

садржајем 

масноће не преко 

1,5% по маси: 

      

 − − без додатог 

шећера или 

других материја 

за заслађивање: 

      

0402 10 

11 

− − − у 

непосредном 

паковању нето 

масе не преко 2,5 

kg  

95% 90% 85% 80% 70% 45% 

0402 10 

19 

− − − остало 
95% 90% 85% 80% 70% 45% 

 − − остало:       

0402 10 

99 

− − − остало 
95% 90% 85% 80% 70% 45% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

 − У праху, 

гранулама или  

другим чврстим 

облицима, са 

садржајем 

масноће преко 

1,5% по маси: 

      

0402 21 − − без додатог 

шећера или  

других материја 

за заслађивање: 

      

 − − − са садржајем 

масноће не преко 

27% по маси: 

      

0402 21 

11 

− − − −у 

непосредном 

паковању нето 

масе не преко 2,5 

kg 

90% 80% 70% 60% 50% 35% 

 − − − − остало:       

0402 21 

17 

− − − − − са 

садржајем 

масноће не преко 

11% по маси 

95% 90% 85% 80% 70% 45% 

0402 21 

19 

− − − − − са 

садржајем 

масноће преко 

11%, али не преко 

27% по маси 

90% 80% 70% 60% 50% 35% 

 − − − са садржајем 

масноће преко 

27% по маси: 

      

0402 21 

91 

− − − − у 

непосредном 

паковању нето 

масе не преко 2,5  

kg 

95% 90% 85% 80% 70% 45% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0402 21 

99 

− − − − остало 
95% 90% 85% 80% 70% 45% 

0403 Млаћеница,  

кисело млеко и 

павлака, јогурт, 

кефир и остало 

ферментисано или 

закисељено млеко 

и павлака,  

концентровани 

или 

неконцентровани 

са садржајем 

додатог шећера 

или других 

материја за 

заслађиване или 

ароматизовани 

или са додатком 

воћа, језграстог 

воћа или какаа: 

      

0403 10 − Јогурт:       

 − − 

неароматизован, 

без додатка воћа 

језграстог воћа 

или какаа: 

      

 − − −без додатка 

шећера или 

других материја 

за заслађивање, са 

садржајем 

масноће, по маси: 

      

0403 10 

11 

− − − − не преко 

3% 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 

13 

− − − − преко 3%, 

али не преко 6% 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0403 10 

19 

− − − − преко 6% 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 − − − остали, са 

садржајем 

масноће, по маси: 

      

0403 10 

31 

− − − − не преко 

3% 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 

33 

− − − − преко 3%, 

али не преко 6% 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 

39 

− − − − преко 6% 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0405 Маслац и остале 

масноће и уља 

добијена од 

млека; млечни 

намази: 

      

0405 10 − Маслац 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0405 20 − Млечни намази:       

0405 20 

90 

− − са садржајем 

масноће по маси  

преко 75% али 

мање од 80% 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0405 90 − Остало 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0406 Сир и урда:       

0406 10 − Млад (незрео, 

неусољен, 

несушен или 

недимљен) сир, 

укључујићи сир 

од сурутке и урда 

70% 60% 50% 40% 30% 20% 

0406 30 − Сир топљен, 

осим ренданог 

или у праху 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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 301 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0406 90 − Сир остали:       

 − − остали:       

0406 90 

13 

− − − ементалер 
95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 

15 

− − − Gruyère, 

Sbrinz 
95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 

17 

− − − Bergkäse, 

Appenzell 
95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 

18 

− − − Fromage 

fribourgeois, 

Vacherin Mont 

d‟Or и Tête de 

Moine 

95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 

19 

− − − Glarus сир са 

зачинским биљем 

(познат као 

Schabziger) 

произведен од 

обраног млека и 

помешан са ситно 

млевеним 

зачинским биљем 

95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 

21 

− − − Cheddar 
95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 

23 

− − − Edam 
90% 80% 70% 60% 50% 35% 

0406 90 

25 

− − − Tilsit 
95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 

27 

− − − Butterkäse 
95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 

29 

− − − качкаваљ 

(kashkaval) 
90% 80% 70% 60% 50% 35% 

0406 90 

32 

− − − Фета 
90% 80% 70% 60% 50% 35% 
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 302 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0406 90 

37 

− − − Finlandia 
90% 85% 80% 75% 60% 50% 

0406 90 

39 

− − − Jarlsberg 
90% 85% 80% 75% 60% 50% 

 − − − остали:       

0406 90 

50 

− − − − сир од 

овчјег млека или 

млека од буфала, 

у посудама   са 

саламуром, или у 

овчјим или козјим 

мешинама 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 − − − − остали:       

 − − − − − са 

садржајем 

масноће не преко 

40% по маси и са 

садржајем воде у 

немасној материји 

по маси : 

      

 − − − − − − не 

преко 47%: 
      

0406 90 

61 

− − − − − − − 

Grana Padano, 

Parmigiano 

Reggiano 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

63 

− − − − − − − Fiore 

Cardo, Pecorino 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

69 

− − − − − − − 

остали 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 − − − − − − преко 

47% али не преко 

72%: 

      

0406 90 

73 

− − − − − − − 

Provolone 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0406 90 

75 

− − − − − − − 

Asiago, 

Caciocavсваo, 

Montasio, 

Ragusano 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

76 

− − − − − − − 

Danbo, Fontal, 

Fontina, Fynbo, 

Havarti, Maribo, 

Samsø 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

78 

− − − − − − − 

Gouda 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

79 

− − − − − − − 

Esrom, Italico, 

Kernhem, Caint-

Nectaire, Saint-

Paulin, Taleggio 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

81 

− − − − − − − 

Cantal, Cheshire, 

Wensleydale, 

Lancashire, Double 

Gloucester, 

Blarney, Colby, 

Monterey 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

82 

− − − − − − − 

Camembert 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

84 

− − − − − − − Brie 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 − − − − − − − 

остали сир, са 

садржајем воде, 

по маси, у 

немасној 

материји: 

      

0406 90 

86 

− − − − − − − − 

преко 47%, али не 

преко 52% 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 
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 304 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0406 90 

87 

− − − − − − − − 

преко 52% али не 

преко 62% 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

88 

− − − − − − − − 

преко 62% али не 

преко 72% 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

93 

− − − − − − преко 

72% 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 

99 

− − − − − остали 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0407 00 Живинска и 

птичја јаја, у 

љусци, свежа, 

конзервисана или 

кувана: 

      

 − Oд живине:       

0407 00 

30 

− − остала 
100% 80% 60% 40% 30% 20% 

0409 00 

00 

Природан мед 
95% 90% 70% 60% 40% 30% 

0602 Oстале живе 

биљке 

(укључујући 

њихово корење), 

резнице, калем-

гранчице и 

калеми; 

мицелијум 

(клијале споре 

печурке на зрнима 

житарица): 

      

0602 40 − Руже, 

калемљене или 

некалемљене 

90% 85% 80% 75% 60% 50% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0701 Kромпир, свеж 

или расхлађен: 
      

0701 90 − Остали:       

 − − остали:       

0701 90 

90 

− − − остали 
90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0705 Салата (Lactuca 

sativa) и цикорија 

(Cichorium spp.), 

свежа или 

расхлађена: 

      

 − Салата:       

0705 11 

00 

− − салата 

главичаста 
95% 80% 70% 60% 50% 30% 

0705 19 

00 

− − остала 
95% 80% 70% 60% 50% 30% 

0707 00 Kраставци и 

корнишони, свежи 

или расхлађени: 

      

0707 00 

05 

− Kраставци 
80% 70% 60% 50% 40% 20% 

0707 00 

90 

− Kорнишони 
80% 70% 60% 50% 40% 20% 

0708 Mахунасто 

поврће, у 

махунама или 

зрну, свеже или 

расхлађено: 

      

0708 10 

00 

− Gрашак (Pisum 

sativum) 
90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0708 20 

00 

− Пасуљ (Vigna 

spp., Phaseolus 

spp.) 

95% 90% 75% 70% 55% 40% 



- 306 - 

 306 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0709 Oстало поврће, 

свеже или 

расхлађено: 

      

0709 60 − Плодови воћа из 

рода  Capsicum 

или рода Pimenta: 

      

 − − остало:       

0709 60 

91 

− − − из рода 

Capsicum, за 

производњу 

капсицина или 

боја на бази 

капсикум олео – 

смола 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0709 60 

95 

− − − за 

индустријску 

производњу 

етеричних уља 

или резиноида  

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0709 60 

99 

− − − остала 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0709 90 − Oстало:       

0709 90 

60 

− − кукуруз 

шећерац 
90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0710 Поврће 

(укључујући и 

бланширано), 

смрзнуто: 

      

 − Mахунасто 

поврће, у 

манхунама  или 

зрну: 

      

0710 21 

00 

− − грашак (Pisum 

sativum) 
90% 80% 70% 60% 40% 20% 
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 307 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0710 22 

00 

− − пасуљ (Vigna 

spp., Phaseolus 

spp.) 

90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 80 − Oстало поврће:       

 − − Плодови воћа 

из рода Capsicum 

или рода  Pimenta: 

      

0710 80 

51 

− − − слатка 

паприка 
90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 80 

59 

− − − остало 
90% 85% 80% 75% 60% 30% 

 − − јестиве 

печурке: 
      

0710 80 

70 

− − парадајз 
90% 85% 80% 75% 60% 30% 

0710 80 

95 

− − остало 
90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 90 

00 

− мешавине 

поврћа 
90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0711 Поврће, 

привремено 

конзервисано (на 

пример, сумпор-

диоксидом, у 

сланој води, или 

другим 

растворима за 

конзервисање), 

али у таквом 

стању неподесно 

за непосредну 

исхрану: 

      

0711 40 

00 

− Kраставац  и 

корнишони 
90% 80% 70% 60% 40% 20% 
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 308 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0711 90 − остало поврће; 

мешавине поврћа: 
      

 − − поврће:       

0711 90 

10 

− − − плодови 

воћа из рода  

Capsicum или 

рода Pimenta, 

осим слатке 

паприкe 

90% 85% 80% 75% 60% 50% 

0711 90 

80 

− − − остало 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0711 90 

90 

− − мешавине 

поврћа 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0810 Oстало воће, 

свеже: 
      

0810 40 − Бруснице, 

боровнице и 

остало воће рода 

Vaccinium: 

      

0810 40 

10 

− − Бруснице, 

боровнице  или 

планинске 

бруснице (воће 

врсте  Vaccinium 

vitisidaea) 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0810 40 

50 

− −плодови воћа 

врсте  Vaccinium 

macrocarpon и  

Vaccinium 

corymbosum 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0810 40 

90 

− − остало 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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 309 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

0813 воће, сушено, 

осим оног из тар. 

бројева 0801 до  

0806; мешавине 

језграстог воћа 

или сушеног воћа 

из ове Главе: 

      

0813 20 

00 

− Суве шљиве 
95% 90% 80% 70% 60% 50% 

0904 Бибер рода Piper; 

сува, дробљена 

или туцана или 

млевена  паприка 

рода Capsicum 

или рода Pimenta: 

      

0904 20 − Паприка рода  

Capsicum или  

рода Pimenta, сува 

или туцана или 

млевена   

95% 90% 80% 70% 60% 50% 

1001 Пшеница и 

наполица: 
      

1001 90 − остало:       

 − − Oстали пир, 

обична пшениица 

и наполица: 

      

1001 90 

99 

− − − остало 
90% 85% 80% 75% 70% 60% 

1005 Kукуруз:       

1005 10 −семенски:       

 − − хибридни:       

1005 10 

11 

− − − двоструки 

хибриди и “top 

cross” хибриди 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

1005 10 

13 

− − − тролинијски 

хибриди 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 

1005 90 

00 

− остали 
90% 85% 80% 80% 80% 80% 

1101 00 Брашно од 

пшенице или 

наполице : 

      

 − Брашно од 

пшенице: 
      

1101 00 

15 

− − од обичне 

пшенице и пира 
90% 85% 80% 75% 70% 65% 

1101 00 

90 

− Брашно од 

наполице 
90% 80% 70% 60% 50% 35% 

1102 Брашно од 

житарица, осим 

пшенице или 

наполице: 

      

1102 20 − Брашно 

кукурузно: 
      

1102 20 

10 

− − са садржајем 

масноће не преко 

1,5% по маси 

90% 85% 80% 75% 70% 65% 

1102 20 

90 

− − остало 
100% 90% 85% 75% 70% 65% 

1103 Прекрупа од 

житарица, гриз и 

пелете: 

      

 − прекрупа и гриз:       

1103 13 − − од кукуруза:       

1103 13 

90 

− − − остало 
95% 90% 85% 70% 55% 25% 

1103 20 − Пелети:       
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 311 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

1103 20 

40 

− − од кукуруза 
95% 90% 85% 70% 55% 30% 

1507 Уље од соје и 

његове фракције, 

рафинисано или 

нерафинисано, 

али хемијски 

немодификовано: 

      

1507 10 − сирово уље, 

дегумирано или 

недегумирано: 

      

1507 10 

90 

− − остало 
80% 70% 60% 50% 40% 20% 

1601 00 Kобасице и 

слични 

производи, од 

меса, кланичних 

производа или 

крви:  

припремљени 

производи на бази 

ових производа: 

      

1601 00 

10 

− Oд џигерице 
90% 80% 60% 40% 20% 20% 

 − Остало:       

1601 00 

91 

− − Kобасице, 

сушене или за 

мазање, некуване 

90% 80% 70% 60% 40% 30% 

1602 Oстали 

припремљени 

производи или 

конзервисано 

месо, кланични 

производи или 

крв: 
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 312 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

1602 10 

00 

−Хомогенизовани 

производи  
90% 80% 60% 40% 30% 20% 

 − Од свиња:       

1602 41 − − бутови и 

њихови комади 
90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1602 42 − − плећке и 

њихови комади 
90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1602 49 − − Oстали, 

укључујући 

мешавине 

90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1602 50 − Од говеда 90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1902 Tестенине, куване 

или некуване или 

пуњене (месом 

или другим 

материјама) или 

друкчије 

припремљене као 

што су шпагети, 

макарони, 

резанци, лазање, 

њоки, равијоли, 

канелони; кус - 

кус, припремљен 

или 

неприпремљен: 

      

1902 20 − Пуњене 

тестенине, куване 

или некуване или 

друкчије 

припремљене: 
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 313 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

1902 20 

30 

− − са садржајем 

више од 20% по 

маси кобасица и 

сличног од меса и 

изнутрица свих 

врста, укључујући 

масноће било ког 

порекла 

90% 80% 60% 50% 40% 30% 

2001 Поврће, воће, 

језграсто воће и 

остали  делови 

биља за јело 

припремљени или 

конзервисани у 

сирћету или 

сирћетној 

киселини: 

      

2001 90 − Oстало:       

2001 90 

20 

− − Плодови  рода 

Capsicum, осим 

слатких паприка 

или рода Pimenta   

80% 60% 50% 40% 30% 30% 

2001 90 

70 

− − слатка 

паприка 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2004 Oстало поврће 

припремљено или 

конзервисано на 

други начин осим 

у сирћету или 

сирћетној 

киселини, 

смрзнуто, осим 

производа из тар. 

броја 2006: 

      

2004 90 − Oстало поврће и 

мешавине поврћа: 
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 314 

Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

2004 90 

50 

− − грашак (Pisum 

sativum) и 

боранија врсте 

Phaseolus spp.,  у 

махуни 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − остало, 

укључујући и 

мешавине: 

80% 60% 50% 40% 30% 20% 

2004 90 

98 

− − − остало 
      

2007 

 

Џемови, воћни 

желеи, мармаладе, 

пире од воћа или 

језграстог воћа и 

пасте од воћа или  

језграстог воћа 

добијени 

кувањем, са 

додатком или без 

додатка шећера 

или других 

средстава за 

заслађивање: 

      

2007 10 − Хомогенизовани 

производи: 
      

2007 10 

10 

− − са садржајем 

шећера преко 13% 

по маси 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − остали:       

2007 10 

99 

− − −остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2007 99 − − остали:       

 − − − са садржајем 

шећера преко 30% 

по маси : 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

 − − − − остали:       

2007 99 

31 

− − − − − од 

трешања и 

вишања 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2008 Воће, језграсто 

воће и остали 

делови биља за 

јело, друкчије 

припремљени или 

конзервисани, са 

додатком или без 

додатка шећера 

или других 

средстава за 

заслађивање или 

акохола, који нису 

поменути нити 

обухваћени на 

другом месту: 

      

2008 60 − Tрешње и 

вишње: 
      

 − − без  додатка 

алкохола: 
      

 − − − са додатком 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето- 

масе: 

      

2008 60 

50 

− − − − преко 1 kg 
80% 60% 60% 60% 60% 60% 

2008 60 

60 

− − − − не преко 1 

kg 
80% 60% 60% 60% 60% 60% 

 − − − без додатка 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето -

масе: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

2008 60 

70 

− − − −  4,5 kg или 

више 
95% 90% 80% 80% 80% 80% 

2008 60 

90 

− − − − мање од  

4,5 kg 
95% 90% 80% 80% 80% 80% 

2008 80 − Jагоде:       

 − − без додатка 

алкохола: 
      

2008 80 

50 

− − − са додатком 

шећера, у 

непосредном 

паковању нето -

масе преко 1 kg 

90% 80% 60% 40% 40% 40% 

2008 80 

70 

− − − са додатком 

шећера у 

непосредном 

паковању нето -

масе не преко 1 kg 

90% 80% 60% 40% 40% 40% 

2008 80 

90 

− − − без додатка 

шећера 
90% 80% 60% 40% 40% 40% 

2008 99 − − остало:       

 − − − без додатка 

алкохола: 
      

 − − − − са 

додатком шећера, 

у непосредном 

паковању  нето-

масе преко 1 kg: 

      

2008 99 

45 

− − − − − Шљиве 

и суве шљиве  
90% 80% 60% 60% 40% 30% 

2008 99 

72 

− − − − − −  5 kg  

или више 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2008 99 

78 

− − − − − − мање 

од 5 kg 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

2009 Воћни сокови 

(укључујући ширу 

од грожђа) и 

сокови од поврћа, 

неферментисани и 

без додатка 

алкохола, са 

додатком или без 

додатка шећера 

или осталих 

средстава за 

заслађивање: 

      

2009 50 − сок од парадајза 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − Cок од грожђа 

(и укључујући 

ширу од грожђа): 

      

2009 61 − − чија  Brix  

вредност не 

прелази 30 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 − − Oстало:       

 − − − чија Brix 

вредност прелази 

67: 

      

2009 69 

11 

− − − − чија 

вредност  не 

прелази  € 22 за 

100 kg нето-масе  

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 

19 

− − − − остало 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − чија  Brix 

вредност прелази 

30 али не прелази 

67: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

 − − − − чија 

вредност прелази 

€ 18 за 100 kg 

нето-масе: 

      

2009 69 

59 

− − − − − остало 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − чија 

вредност не 

прелази € 18 за  

100 kg нето-масе: 

      

 − − − − − са 

додатком шећера 

преко 30% по 

маси: 

      

2009 69 

71 

− − − − − − 

концентровани 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 

79 

− − − − − − остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 

90 

− − − − − остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − Сок од јабука:       

2009 71 − − чија Brix 

вредност не 

прелази 20 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 79 − − остали 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 − Сок од осталог 

појединачног воћа 

или поврћа : 

      

 − − чија  Brix 

вредност прелази 

67: 

      

 − − − Сок од 

крушака: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

2009 80 

11 

− − − − чија  

вредност не 

прелази  € 22 за 

100 kg нето-масе  

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 

19 

− − − − остало 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − Oстало:       

 − − − − чија 

вредност не 

прелази  € 30 за 

100 kg нето-масе: 

      

2009 80 

35 

− − − − − остало 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − чија  Brix 

вредност не 

прелази 67: 

      

 − − − Сок од 

крушака: 
      

2009 80 

50 

− − − − чија 

вредност прелази 

€ 18  за 100 kg 

нето-масе , са 

додатком шећера 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − Oстало:       

2009 80 

61 

− − − − − са 

додатком шећера 

преко 30% по 

маси 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 

63 

− − − − − са 

додатком шећера 

не преко 30%  по 

маси 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 

69 

− − − − − без 

додатка шећера 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

 − − − остало:       

 − − − − чија 

вредност прелази 

€ 30 за 100 kg 

нето масе, са 

додатком шећера: 

      

2009 80 

71 

− − − − − Cок од 

трешања и 

вишања 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 

73 

− − − − − Cокови 

од тропског воће 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 

79 

− − − − − остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − Oстали:       

 − − − − − са 

додатком шећера 

преко 30% по 

маси: 

      

2009 80 

86 

− − − − − − остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − − без 

додатка шећера: 
      

2009 80 

95 

− − − − − − сок од 

воћа врсте  

Vaccinium 

macrocarpon 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 

96 

− − − − − − сок од 

трешања и 

вишања 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 

99 

− − − − − − остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 − Mешавине 

сокова: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

 − −чија Brix 

вредност прелази 

67: 

      

 − − − мешавине 

сока од јабука и 

крушака : 

      

2009 90 

11 

− − − − чија 

вредност не 

прелази € 22 за 

100 kg нето-масе 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 

19 

− − − − остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − остали:       

2009 90 

21 

− − − − чија 

вредност не 

прелази € 30 за 

100 kg нето масе 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 

29 

− − − − остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − чија Brix 

вредност не 

прелази 67: 

      

 − − − мешавине 

сока од јабука и 

крушака: 

      

2009 90 

31 

− − − − чија 

вредност не 

прелази € 18 за 

100 kg нето масе  

и са додатим 

шећером чији 

садржај прелази 

30% по маси 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 

39 

− − − − остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

 − − − Oстали:       

 − − − − чија 

вредност прелази 

€ 30 за 100 kg 

нето масе : 

      

 − − − − − остали:       

2009 90 

51 

− − − − − − са 

додатком шећера 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 

59 

− − − − − − остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − чија 

вредност не 

прелази € 30 за 

100 kg нето масе: 

      

 − − − − − 

мешавине сокова 

од агрума и сока 

од ананаса  

      

2009 90 

71 

− − − − − − са 

додатком шећера 

преко 30%  по 

маси 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 

73 

− − − − − − са 

додатком шећера  

не преко 30% по 

маси  

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 

79 

− − − − − − без 

додатка шећера 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − − Oстали:       

 − − − − − − са 

додатком шећера 

преко 30%  по 

маси: 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

2009 90 

94 

− − − − − − − 

остали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − − − − са 

додатком шећера 

не преко 30% по 

маси: 

      

2009 90 

95 

− − − − − − − 

мешавине сокова 

од тропског воћа 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 

96 

− − − − − − − 

Oстали 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2106 Прехрамбени 

производи који 

нису наведени 

нити обухваћени  

на другом месту 

      

2106 90 − Oстали       

 − − 

ароматизовани 

или бојени 

шећерни сирупи: 

      

 − − − Oстали:       

2106 90 

59 

− − − − остали 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

2206 00 Oстала 

ферментисана 

пића (нпр.: 

јабуковача, 

крушковача и 

медовина); 

мешавине 

ферментисаних 

пића и мешавине 

ферментисаних 

пића и 

безалкохолних 

пића, које нису 

поменуте нити 

обухваћене на 

другом месту: 

      

 − Oстали:       

 − − Пенушава:       

2206 00 

39 

− − − остала 
80% 70% 60% 40% 30% 20% 

 − − непенушава, у 

судовима: 
      

 − − − од 2 литра 

или мање: 
      

2206 00 

51 

− − − − јабуковача 

и крушковача 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2206 00 

59 

− − − − остала 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 − − − преко 2 

литра: 
      

2206 00 

81 

− − − − јабуковача 

и крушковача 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2206 00 

89 

− − − − остала 
90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Ступање 

на снагу  

година 1  

година 

2 

година 

3 

година 

4 

година 

5 

година 

6 и 

наредне 

године 

у % у % у % у % у % у % 

2209 00 Cирће и замене 

сирћета добијени 

од сирћетне 

киселине: 

      

 − Винско сирће у 

судовима: 
      

2209 00 

11 

− − од 2 литре или 

мање 
80% 70% 60% 40% 30% 20% 

2209 00 

19 

− − преко 2 литре 
90% 80% 70% 60% 40% 30% 
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АНЕКС  IV 

 

 КОНЦЕСИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

НА СРПСКЕ РИБЉЕ ПРОИЗВОДЕ 
 

Наведене у члану 29. став 2. 

 

Увоз следећих производа пореклом из Србије у Заједницу  биће предмет доле 

наведених концесија. 

 

Тарифна 
ознака 

Наименовање Од ступања 
Споразума на снагу 

до 31. децембра 

исте године (n) 

Oд 1. 
јануара до 

31. 

децембра 

(n+1)  

За сваку наредну 
годину од 01. 

јануара до  31. 

децембра 

0301 91 10 

0301 91 90 

0302 11 10 

0302 11 20 

0302 11 80 
0303 21 10 

0303 21 20 

0303 21 80 

0304 19 15 

0304 19 17 

еx 0304 19 19  

еx 0304 19 911 

0304 29 15 

0304 29 17  

еx 0304 29 19  

еx 0304 99 21 

еx 0305 10 00 
еx 0305 30 90 

0305 49 45 

еx 0305 59 80 

еx 0305 69 80 

Пастрмка (Salmo 

trutta, Oncorhynchus 

mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus 

aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus 

apache and 

Oncorhynchus 

chrysogaster): жива; 

свежа или 

расхлађена; 

смрзнута; сушена, 

усољена или у 
сланој води, 

димљена; филети и 

остало рибље месо; 

брашна, крупно 

млевена брашна и 

пелети, подесно за 

људску исхрану  

Квота: 15 тона по 

стопи 0% 

Преко квоте: 
90%  MFN стопе 

Квота: 15 

тона по 

стопи 0% 
Преко 

квоте: 

80%  MFN 

стопе 

Квота: 15 тона 

по стопи 0% 

Преко квоте: 
70%  MFN стопе 

0301 93 00 

0302 69 11 

0303 79 11 
еx 0304 19 19  

еx 0304 19 91 

еx 0304 29 19  

еx 0304 99 21   

еx 0305 10 00 

еx 0305 30 90 

еx 0305 49 80 

еx 0305 59 80 

еx 0305 69 80 

Шаран: жив; свеж 

или расхлађен; 
смрзнут; сушен, 

усољен или у сланој 

води, димљен; 

филети и остало 

рибље месо; рибља 

брашна, крупно 

млевена брашна и 

пелете, подесно за 

људску исхрану 

Квота: 60 тона по 

стопи 0 % 
Преко квоте: 90 %  

MFN стопе 

Квота: 60 

тона по 
стопи 0 %  

Преко 

квоте: 80 %  

MFN стопе 

Квота: 60 тона 

по стопи 0 %  
Преко квоте: 70 

%  MFN стопе 

Стопа царине која се примењује на све производе из тарифне ознаке 1604 ХС биће 

снижена према следећој динамици: 

Година   Година 1   Година 3   Година 5  и 
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(стопа %) (стопа %) наредне године  

(стопe %) 

Стопа 90%  од MFN стопе  80% од  MFN стопе 70%  од MFN стопе 

 

____________________ 
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АНЕКС V 

КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ НА РИБЉЕ ПРОИЗВОДЕ ПОРЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Наведене у члану 30. став 2. 

 
Увоз у Србију следећих производа пореклом из Заједнице је предмет доле наведених 

концесија. 

 Тарифна 

ознака 
Наименовање 

Царинска стопа (у % од МFN) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

2013. и 

године  

које 

следе 

0301 Рибе, живе:       

 − Остале живе рибе:       

0301 91 − − пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache и Oncorhynchus chrysogaster): 

      

0301 91 90 − − − остале 90 75 60 40 20 0 

0301 92 00 − − јегуље (Anguilla spp.) 90 75 60 40 20 0 

0301 93 00 − − шаран 90 85 80 75 65 60 

0301 99 − − остале:       

 − − − слатководне рибе:       

0301 99 11 − − − лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 

rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и 
лососи дунавски (младица) (Hucho hucho) 

90 75 60 40 20 0 

0301 99 19 − − −− остале 90 75 60 40 20 0 

0302 Рибе, свеже или расхлађене, осим рибљих 

филета и осталог рибљег меса из тар. броја 

0304:  

      

 − Салмониде, осим џигерице и икре:       

0302 11 − − - пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus 
apache и Oncorhynchus chrysogaster): 

      

0302 11 10 − − врсте Oncorhynchus apache или 

Oncorhynchus chrysogaster   
90 75 60 40 20 0 

0302 11 20 − − − врсте Oncorhynchus mykiss, са главама и 

шкргама, без утробе, појединачне тежине 

преко 1,2 kg, или без глава, шкрга и утробе, 
појединачне тежине преко 1 kg 

90 75 60 40 20 0 

0302 11 80 − − − остале 90 75 60 40 20 0 

0302 19 00 − − остале 90 75 60 40 20 0 
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 Тарифна 
ознака 

Наименовање 

Царинска стопа (у % од МFN) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

2013. и 

године  

које 

следе 

 − Туне или туњеви (рода Thunnus), труп 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), осим 

џигерице и икре: 

      

0302 33 − − труп (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):        

0302 33 90 − − − остали  90 75 60 40 20 0 

 − Остала риба, осим џигерице и икре:        

0302 69 − − остала:       

 − − − слатководна риба:        

0302 69 11 − − − − шаран  90 75 60 40 20 0 

0302 69 19 − − − − остала 90 75 60 40 20 0 

0302 70 00 − Џигерице и икре 90 75 60 40 20 0 

0303 Риба, смрзнута, осим рибљих филета и осталог 
рибљег меса из  тар. броја 0304: 

      

 − Остале салмониде, осим џигерице и икре:        

0303 21 − − пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus 
apache и Oncorhynchus chrysogaster): 

90 75 60 40 20 0 

0303 29 00 − − остале 90 75 60 40 20 0 

 − Рибе пљоснатице (Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglassidae, Soleidae, Scophthalmidae и 
Citharidae), осим џигерице и икре:  

      

0303 39 − − остале: 90 75 60 40 20 0 

 − Туне или туњеви (рода Thunnus), труп 

(Euthynnus Katsuwonus) pelamis), осим 

џигерице и икре: 

      

0303 43 − − труп: 90 75 60 40 20 0 

0303 49 − − остале: 90 75 60 40 20 0 

 − Сабљарка (Xiphias gladius) и патагонијски 

зубан (Dissostichus spp.), oсим џигерице и икре: 
      

0303 61 00 − − сабљарка (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0 

0303 62 00 − − патагонијски зубан (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 

 − Остала риба, осим џигерице и икре:       

0303 74 − − скуше (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus): 
90 75 60 40 20 0 

0303 79 − − остале: 90 75 60 40 20 0 

0303 80 − Џигерице и икра: 90 75 60 40 20 0 

0304 Рибљи филети и остало рибље месо 

(немлевено или млевено), свеже, расхлађено 
или смрзнуто: 

      

 − Свеже или расхлађено:       
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 Тарифна 
ознака 

Наименовање 

Царинска стопа (у % од МFN) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

2013. и 

године  

које 

следе 

0304 11 − − сабљарка (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0 

0304 12 − − патагонијски зубан (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 

0304 19 − −- остало:         

 − − − филети:       

 − − − − од слатководних риба:       

0304 19 13 − − − − − од лососа пацифичког (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 

rhodurus), лососа атлантског (Salmo salar) и 
лососа дунавског (младице) (Hucho hucho) 

90 75 60 40 20 0 

 − − − − − од пастрмке врста Salmo trutta, 

Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae: 

      

0304 19 15 − − − − − − од врсте Oncorhynchus mykiss 

појединачне тежине преко 400 g 
90 75 60 40 20 0 

0304 19 17 − − − − − − остало  90 75 60 40 20 0 

0304 19 19 − − − − − од осталих слатководних риба 90 75 60 40 20 0 

 − − − − остали:       

0304 19 31 − − − − − од бакалара (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus) и од риба врсте 
Boreogadus saida 

90 75 60 40 20 0 

0304 19 33 − − − − − од бакалара (Pollachius virens)  90 75 60 40 20 0 

0304 19 35 − − − − − од црвене рибе (Sebastes spp) 90 75 60 40 20 0 

 − − − остало рибље месо (млевено или 

немлевено):  
      

0304 19 91 − − − од слатководних риба:  90 75 60 40 20 0 

 − − − −  остало:       

0304 19 97 − − − − −  пераја од харинге 90 75 60 40 20 0 

0304 19 99 − − − − − остало 90 75 60 40 20 0 

 − смрзнути филети:       

0304 21 00 − − од сабљарке (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0 

0304 22 00 − − од патагонијског зубана (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 

0304 29 - - остало: 90 75 60 40 20 0 

 − Остало:        

0304 91 00 − − од сабљарке (Xiphias gladius)  90 75 60 40 20 0 

0304 92 00 − − од патагонијског зубана (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 

0304 99 − − остало: 90 75 60 40 20 0 
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 Тарифна 
ознака 

Наименовање 

Царинска стопа (у % од МFN) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

2013. и 

године  

које 

следе 

0305 Риба, сушена, сољена или у саламури; 

димљена риба, укључујући и куване рибе пре 

или у току процеса димљења; прах, брашно и 
пелети од рибе, подобни за људску исхрану: 

90 75 60 40 20 0 

0306 Љускари, са љуштуром или без љуштуре, 

живи, свежи, расхлађени, смрзнути, осушени, 

посољени или у саламури; љускари у 

љуштури, кувани у пари или кувани у води, 

расхлађени, смрзнути, осушени, сољени или у 

саламури; прах, брашно и пелети од љускара, 

подобни за људску исхрану:  

      

 − Смрзнути:       

0306 13 − − шкампи и козице:  90 75 60 40 20 0 

0306 14 − − ракови:  90 75 60 40 20 0 

0306 19 − − остало, укључујући прах, брашно и пелете 

од љускара, подобно за људску исхрану 
90 75 60 40 20 0 

 − Несмрзнути:       

0306 23 − − шкампи и козице   90 75 60 40 20 0 

0306 24 − − ракови: 90 75 60 40 20 0 

0306 29 − − остало, укључујући прах, брашно и пелете 

од љускара, подобно за људску исхрану 
90 75 60 40 20 0 

0307 Мекушци, са љуштуром или без љуштуре, 

живи, свежи, расхлађени, смрзнути, сушени, 

сољени или у саламури; водени бескичмењаци 

осим љускара и мекушаца, живи, свежи, 

расхлађени, смрзнути, сушени, сољени или у 

саламури; прах, брашно и пелети од водених 

бескичмењака, осим љускара, подобни за 

људску исхрану: 

      

 − Дагње (Mytilus spp., Perna spp.):        

0307 31 − − живе, свеже или расхлађене  90 75 60 40 20 0 

0307 39 − − остале: 90 75 60 40 20 0 

 − Сипе (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, 

Sepiola spp.) и лигње (Ommastrephes spp., Loligo 
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):  

      

0307 41 − − живе, свеже или расхлађене 90 75 60 40 20 0 

0307 49 − −  остале: 90 75 60 40 20 0 

 − Хоботнице (Octopus spp.):        

0307 51 00 − − живе, свеже или расхлађене   90 75 60 40 20 0 

0307 59 − − остале 90 75 60 40 20 0 

0307 60 00 − Пужеви, осим морских пужева 90 75 60 40 20 0 

 − − Остало, укључујући прах, брашно и 

пелете од водених бескичмењака осим 

љускара, подобне за људску исхрану:  

      

0307 91 00 - - живи, свежи или расхлађени 90 75 60 40 20 0 
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 Тарифна 
ознака 

Наименовање 

Царинска стопа (у % од МFN) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

2013. и 

године  

које 

следе 

0307 99 − − остало: 90 75 60 40 20 0 

1604 Припремљена или конзеривисана риба; 

кавијар и замене кавијара припремљени од 
рибљих јаја:  

90 75 60 40 20 0 

1605 Љускари, мекушци и остали водени 

бескичмењаци, припремљени  или 
конзервисани 

90 75 60 40 20 0 

1902 Тестенине, куване или некуване или пуњене 

(месом или другим материјама) или друкчије 

припремљене као што су шпагети, макарони, 

резанци, лазање, њоки, равијоли, канелони; 
кус - кус, припремљен или неприпремљен: 

      

1902 20 − Тестенине пуњене, куване или некуване или 

друкчије припремљене: 
      

1902 20 10 − − са садржајем више од 20% по маси риба, 

љускара, мекушаца или других водених 
бескичмењака 

90 75 60 40 20 15 

 

 

____________________ 
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АНЕКС VI 

 

ПОСЛОВНО НАСТАЊИВАЊЕ: ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ 

 

Наведене у Наслову V, Поглављу II  

Финансијске услуге: Дефиниције 

Финансијска услуга је било која услуга финансијске природе коју нуди пружалац 

финансијских услуга једне од страна.  

Финансијске услуге обухватају следеће активности: 

А. Све услуге осигурања и услуге повезане са осигурањем: 

1. директно осигурање (укључујући саосигурање): 

(I) животно; 

(II) неживотно; 

2. реосигурање и ретроцесија; 

3. посредовање у осигурању, као што су послови посредовања и заступања у 

осигурању; 

4. помоћне активности у осигурању, као што су консултантске услуге, 

актуарске услуге, услуге процене ризика и услуге ликвидације штета; 

Б. Банкарске и остале финансијске услуге (искључујући осигурање): 

1. примање депозита и осталих средстава за које постоји обавеза враћања од 

грађана; 

2. давање свих врста зајмова, укључујући, између осталог, потрошачке 

кредите, хипотекарне кредите, факторинг и финансирање комерцијалних 

трансакција; 

3. финансијски лизинг; 

4. све услуге плаћања и преноса новца, укључујући кредитне, платне и 

дебитне картице, путне чекове и банковне менице; 

5. гаранције и друга јемства; 

6. трговање за сопствени рачун или за рачун клијента, било не берзи, на 

ванберзанском тржишту или на други начин: 

а) инструментима тржишта новца (чековима, меницама, потврдама о 

депозиту, итд.), 

б) девизама, 

в) финансијским дериватима који обухватају, али се не ограничавају 

на, фјучерсе и опције,  
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г) инструментима девизног курса и каматних стопа, укључујући 

производе као што су свопови, ФРА уговори (термински уговори) 

итд,   

д) преносивим хартијама од вредности, 

е) другим преносивим инструментима и финансијским средствима, 

укључујући злато; 

7. учествовање у емисији свих врста хартија од вредности, укључујући 

покровитељство емисије и пласмане агента емисије (јавне или приватне) 

и пружање услуга у вези с таквим емисијама; 

8. трговину новцем; 

9. управљање имовином, као што су управљање готовином или 

портфељима, сви облици управљања заједничким улагањима, управљање 

пензионим фондом, кастоди услуге, услуге депоновања и фидуције; 

10. услуге намирења и клириншке услуге за финансијска средства, 

укључујући хартије од вредности, финансијске деривате и остале 

преносиве инструменте; 

11. пружање и пренос финансијских информација и обрада финансијских 

података и повезаних софтвера пружалаца осталих финансијских услуга; 

12. саветодавне, посредничке и остале помоћне финансијске услуге о свим 

активностима наведеним горе у тачкама 1 до 11, укључујући  кредитне 

препоруке и анализе, истраживање и саветовање везано за улагања и 

портфолио, саветовање о куповини и реструктурирању предузећа и 

стратегији. 

Следеће активности нису обухваћене дефиницијом финансијских услуга: 

(а) активности које обављају централне банке или било која друга јавна 

институција у спровођењу монетарне и политике девизног курса; 

(б) активности које обављају централне банке, владине агенције или тела, или 

јавне институције, за рачун Владе или уз њено јемство, осим у случају када 

ове активности могу обављати пружаоци финансијских услуга који су 

конкуренција тим јавним телима;  

(в) активности које чине део законског система социјалног осигурања или 

јавних пензионих планова, осим када ове активности могу обављати 

пружаоци финансијских услуга који су конкуренција јавним телима или 

приватним институцијама. 
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АНЕКС VII 

 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ, ИНДУСТРИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВОЈИНЕ  

 

Наведена у члану 75.  

 

 

1. Члан 75(4) овог споразума односи се на следеће мултилатералне конвенције у 

којима су државе чланице стране, или које државе чланице de facto примењују: 

 

- Уговор о патентном праву (Женева, 2000.); 

 

- Међународна конвенција за заштиту нових биљних сорти (UPOV Конвенција, 

Париз, 1961, ревидирана 1972, 1978. и 1991.). 

 

 

2. Стране потврђују значај који придају обавезама које произилазе из следећих 

мултилатералних конвенција: 

 

- Конвенција о оснивању Светске организације за интелектуалну својину (WIPO 

Конвенција, Стокхолм, 1967, измењена и допуњена 1979.); 

 

- Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела (Париски акт, 

1971.); 

 

- Конвенција о дистрибуирању сигнала за пренос програма  преко сателита 

(Брисел, 1974.); 

 

- Будимпештански споразум о међународном признању депозита 

микроорганизама ради поступка патентирања (Будимпешта, 1977., измењен и 

допуњен 1980.); 

 

- Хашки споразум о међународном пријављивању индустријских узорака и 

модела (Лондонски акт, 1934. и Хашки акт, 1960.); 

 

- Локарнски аранжман о установљењу међународне класификације  

индустријских узорака и модела (Локарно, 1968, измењен и допуњен 1979.); 

 

- Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова (Стокхолмски акт, 

1967, измењен и допуњен 1979.); 

 

- Протокол  уз Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова 

(Мадридски Протокол, 1989.); 

 

- Ничански аранжман о међународној класификацији производа и услуга ради 

регистровања жигова (Женева, 197, измењен и допуњен 1979.); 

 

- Париска конвенција о заштити индустријске својине (Стокхолмски акт, 1967, 

измењен и допуњен 1979.); 
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- Уговор о сарадњи у области патената (PCT) (Вашингтон, 1970, измењен и 

допуњен 1979. и измењен 1984.); 

 

- Конвенција о заштити произвођача фонограма од недозвољеног умножавања 

њихових фонограма (Фонограмска конвенција, Женева, 1971.); 

 

- Међународна конвенција о заштити уметника извођача, произвођача фонограма 

и установа за радиодифузију (Римска конвенција, 1961.); 

 

- Стразбуршки споразум о међународној класификацији патената (Стразбур, 1971, 

измењен и допуњен 1979.); 

 

- Уговор о жиговном праву (Женева, 1994.); 

 

- Бечки споразум о установљењу међународне класификације фигуративних 

елемената жигова (Беч, 1973, измењен и допуњен 1985.); 

 

- WIPO Уговор о ауторском праву (Женева, 1996.); 

 

- WIPO Уговор о интерпретацијама и фонограмима (Женева, 1996.); 

 

- Европска конвенција о патенту; 

 

- Споразум СТО о трговинским аспектима права интелектуалне својине. 
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ПРОТОКОЛ 1 

 

О ТРГОВИНИ ПРЕРАЂЕНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
ПРОИЗВОДИМА ИЗМЕЂУ ЗАЈЕДНИЦЕ И СРБИЈЕ  

 

ЧЛАН 1 

 

1. Заједница и Србија примењују на прерађене пољопривредне производе царинске 

дажбине, које су наведене у Анексу I и Анексу II у складу са условима  наведеним у 

истима, без  обзира да ли су ограничени квотом или не. 

 

2. Савет за стабилизацију и придруживање ће донети одлуку о:  

 

а) проширењу листе прерађених пољопривредних производа из овог Протокола, 

 

б) измени царинских дажбина наведених у Анексу I и Анексу II, 

 

в) повећању или укидању тарифних квота. 

 

3. Савет за стабилизацију и придруживање може царинске дажбине које су утврђене 

овим Протоколом да замени режимом утврђеним на основу одговарајућих 

тржишних цена у Заједници  и у Србији, које се односе на пољопривредне 

производе који се стварно користе у производњи прерађених пољопривредних 

производа који подлежу овом Протоколу.   

 

ЧЛАН 2 

 

Царинске дажбине које се примењују сходно члану 1. овог Протокола могу да буду 

смањене одлуком Савета за стабилизацију и придруживање: 

 

(а) када у трговини између Заједнице и Србије дође до снижења царинских  дажбина 

које се примењују на примарне  производе, или  

 

(б) као одговор на смањења која произилазе из обостраних концесија које се односе 

на прерађене пољопривредне производе. 

 

Смањења утврђена у тачки  (а) биће прерачуната на део царинске дажбине који се 

приписује пољопривредној компоненти и који одговара пољопривредним производима 

који се стварно користе у производњи дотичних  прерађених пољопривредних 

производа и који је одбијен од царина које се примењују на ове примарне 

пољопривредне пороизводе.    

 

ЧЛАН 3 
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Заједница и Србија ће информисати једни друге о административним аранжманима 

усвојеним за производе обухваћене овим Протоколом. Ови аранжмани треба да 

обезбеде једнак третман за све заинтересоване стране и треба по могућству да буду што 

једноставнији и флексибилнији.  
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Анекс I Протокола 1 

 

ЦАРИНСКЕ ДАЖБИНЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА УВОЗ РОБЕ ПОРЕКЛОМ  ИЗ 

СРБИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦУ   

 

 

Царине су утврђене  на нултом нивоу  за увоз  прерађених пољопривредних производа 

пореклом из Србије у Заједницу, како је даље наведено:  

 
Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

0403 Млаћеница, кисело  млеко и павлака, јогурт, кефир и остало ферментисано или 

закисељено млеко и павлака, концентровани или неконцентровани или са садржајем  

додатог шећера или других материја за заслађивање или ароматизовани или са додатим 

воћем  или какаом: 

0403 10 -Јогурт: 

 --ароматизован или са додатком воћа, укључујући  језграсто воће или какаа: 

 ---у праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем млечне масноће по 
маси : 

0403 10 51 ----не преко  1,5 % 

0403 10 53 ----преко 1,5 % али не преко 27 % 

0403 10 59 ----преко 27 % 

 ---остало, са садржајем млечне масноће по маси: 

0403 10 91 ---- не преко  3 % 

0403 10 93 ----преко 3 %, али не преко  6 % 

0403 10 99 ----преко 6 % 

0403 90 -Остало: 

 -- ароматизован или са додатком воћа, укључујући  језграсто воће или какаа: 

 --У  праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем млечне масноће по 

маси: 

0403 90 71 ---- не преко  1,5 % 

0403 90 73 ----преко 1,5 %, али не преко 27 % 

0403 90 79 ----преко 27 % 

 ---остало, са садржајем млечне масноће по маси: 

0403 90 91 ---- не преко  3 % 

0403 90 93 ----преко 3 %, али не преко  6 % 

0403 90 99 ----преко 6 % 
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Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

0405 Маслац и друге масноће и уља добијени од млека; млечни намази: 

0405 20 -Млечни намази: 

0405 20 10 --са садржајем масноће по маси од 39% или већим, али мањим од  60 % 

0405 20 30 --са садржајем масноће по маси од  60 % или већим, али мањим од 75 % 

0501 00 00 Људска коса, сирова, опрана или неопрана, одмашћена; отпаци од људске косе 

0502 Чекиње од питомих или дивљих свиња,  длака од  јазавца и остала длака за израду четки; 

отпаци од тих чекиња или длака 

0505 Коже и остали делови од  птица, са њиховим перјем или паперјем, перје и делови перја 

(са подшишаним или неподшишаним ивицама) и паперје, који нису даље обрађивани 

осим што су очишћени, дезинфиковањем или третирањем ради конзервисања; прах и 

отпаци од перја или делова перја  

0506 Кости и срж од рогова, сирови, одмашћени, просто припремљени (али неисечени у 

облике), поступани киселином или дежелатинисани; прах и отпаци од ових производа 

0507 Слонова кост, корњачевина, кост кита и длаке китове кости, рогови, парошци, копита, 

нокти, канџе и кљунови, сирови или просто припремљени али неисечени у облике; прах 

и отпаци од ових производа 

0508 00 00 Корали и слични материјали, сирови или просто припремљени али другачије 

необрађени; љуштуре мекушаца, љускара или бодљокожаца, кости сипе, сирови или 

просто припремљени али неисечени у облике, прах и отпаци од тих производа 

0510 00 00 Амбра сива, кастореум, цивет и мошус; кантариде; жуч, сушена или несушена; жлезде и 
остале животињске материје, који се употребљавају у производњи фармацеутских 

производа,  свежи, расхлађени или смрзнути или другачије привремено конзервисани 

0511 Производи животињског порекла,  нису поменути нити обухваћени на другом месту; 

мртве животиње из Главе 1 или 3, неупотребљиве за људску исхрану: 

 - Остало: 

0511 99 -- остало: 

 --- сунђери природни животињског порекла: 

0511 99 31 ---- сирови 

0511 99 39 ---- остали 

0511 99 85 --- остало: 

еx 0511 99 85 ---- коњска длака и отпаци од коњске длаке, припремљени у слојевима или не, са 

подлогом или без подлоге 
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Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

0710 Поврће (некувано или кувано бланширањем или у кључалој води), смрзнуто: 

0710 40 00 -Кукуруз шећерац 

0711 Поврће привремено конзервисано (например у сумпор  диоксиду, у сланој води, у 

сумпорној води или у другим  растворима за конзервисање), али неупотребљиво у 

таквом стању за непосредну људску исхрану:   

0711 90 - Остало поврће; мешавине поврћа: 

 -- поврће: 

0711 90 30 --- кукуруз шећерац 

0903 00 00 Мате чај 

1212 Рошчићи, морске алге и остале алге, шећерна репа и шећерна трска, свежи, расхлађени, 

смрзнути или сушени, млевени или немлевени; коштице и језгра из коштица воћа и 

остали биљни  производи  (укључујући непржен корен цикорије врсте Cichorium intybus 

sativum) који се првенствено користе за људску исхрану, на другом месту непоменути 

нити обухваћени: 

1212 20 00 - Морске алге и остале алге 

1302 Биљни сокови и екстракти; пектинске материје, пектинати и пектати;  агар-агар и остале 

слузи и згушњивачи, добијени из биљних производа, модификовани или 

немодификовани: 

 - Биљни сокови и екстракти: 

1302 12 00 --од слатког корена 

1302 13 00 --од хмеља 

1302 19 --остало: 

1302 19 80 ---остало: 

1302 20 - Пектинске материје, пектинати и пектати: 

 -Слузи и згушњивачи, модификовани или немодификовани, добијени из биљних 

производа: 

1302 31 00 --Агарагар 

1302 32 -- слузи и згушњивачи, добијени из рошчића, семена рошчића или семена гуара, 
модификовани или немодификовани: 

1302 32 10 ---од рошчића или семена рошчића 
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Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

1401 Биљни материјали који се првенствено користе за плетарство (например бамбус, ратан, 

треска, рогоз, врбово пруће, рафија, очишћена, бељена или бојена слама житарица, и 

кора од липе): 

1404 Биљни производи који нису на другом месту поменути нити обухваћени: 

1505 Масноће од вуне и масне материје добијене од тих масноћа (укључујући ланолин): 

1506 00 00 Остале масти и уља животињског порекла и њихове фракције, пречишћени или 

непречишћени, али хемијски немодификовани 

1515 Остале биљне масти и уља, неиспарљиви (укључујући уље јојобе) и њихове фракције, 

пречишћени или непречишћени, али хемијски немодификовани: 

1515 90 - Остало: 

1515 90 11 -- тунгово уље; уља од  јојобе и уље оитикике; восак од мирте и јапански восак; њихове 

фракције 

еx 1515 90 11 --- уља од јојобе и оитикике; восак од мирте и јапански восак; њихове фракције 

1516 Масти и уља животињског и биљног порекла и њихове фракције, делимично или 

потпуно хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или 

елеидинизовани, рафинисани или нерафинисани, али даље неприпремљени: 

1516 20 - Биљне масти и уља и њихове фракције: 

1516 20 10 -- Хидрогенизовано рицинусово уље, тзв.  „опал-восак” 

1517 Маргарин; мешавине  или препарати од масти или уља животињског или биљног 

порекла или од фракција различитих масти или уља из ове Главе подобни за јело, осим 

јестивих масти или уља и њихових фракција из тар.броја 1516: 

1517 10 - Маргарин, искључујући течни маргарин: 

1517 10 10 -- са садржајем млечних масноћа преко 10% али не више од 15%  по маси 

1517 90 - Остало: 

1517 90 10 -- са садржајем млечних масноћа преко 10 % али не више од 15 % по маси 

 -- остало: 

1517 90 93 --- јестиве мешавине или препарати врста које се употребљавају за подмазивање калупа 



- 343 - 

 343 

Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

1518 00 Животињске или биљне масти и уља и њихове фракције, кувани, оксидисани, 

дехидрисани, сумпорисани, дувани, полимеризовани загревањем у вакууму или у 

инертном гасу или друкчије хемијски модификовани, искључујући оне из тар.броја 1516; 

нејестиве мешавине или препарати од животињских  или биљних  масти или уља  или од 

фракција различитих масти или уља у овој Глави, који нису наведени нити укључени на 

другом месту:  

1518 00 10 - Линоксин 

 - Остало: 

1518 00 91 -- Животињске или биљне масти и уља и њихове фракције, кувани, оксидисани, 

дехидрисани, сумпорисани, дувани, полимеризовани загревањем у вакууму или у 

инертном гасу или другакчије хемијски модификовани, осим оних из тар. броја 1516 

 -- остало: 

1518 00 95 ---нејестиве мешавине или препарати од животињских или од животињских и биљних 

масти и уља  и њихове фракције 

1518 00 99 --- остало 

1520 00 00 Глицерин, сиров; глицеринске воде и лужине 

1521 Биљни воскови (осим триглицерида), восак пчела, воскови од осталих инсеката и 

спермацети, рафинисани или нерафинисани или обојени: 

1522 00 Дегра; остаци добијени при преради масних материја или воскова животињског или 
биљног порекла: 

1522 00 10 - Дегра 
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Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

1704 Производи од шећера (укључујући белу чоколаду), без какаа 

1803 Какао маса, одмашћена или неодмашћена 

1804 00 00 Маслац, масноће и уље од какаа 

1805 00 00 Какао у праху, без додатог шећера или других материја за заслађивање 

1806 Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао 

1901 Екстракт слада; прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба или 

екстракта слада  без додатка  какаа  или са додатком какаа у количини мањој од  40% по 

маси какаа, рачунато на потпуно одмашћену основу, који нису на другом месту наведени 

нити обухваћени; прехрамбени производи од роба из тарифних бројева 0401 до 0404, без 

додатка какаа или са додатком какаа у количини мањој 5 % по маси, рачунато на 

потпуно одмашћену основу, који нису на другом месту наведени нити обухваћени: 

1902 Тестенине, куване или некуване или пуњене (месом или другим материјама) или 

друкчије припремљене као што су шпагети, макарони, резанци, лазање, њоки, равијоли, 

канелони; кус-кус, припремљен или неприпремљен: 

 - Тестенине некуване, непуњене нити друкчије припремљене: 

1902 11 00 --са додатком јаја 

1902 19 --остало: 

1902 19 10 ---који не садржи обично пшенично брашно или гриз 

1902 19 90 ---остало  

1902 20 - Тестенине пуњене , куване или некуване или друкчије припремљене: 

 --остале: 

1902 20 91 ---куване 

1902 20 99 ---остало 

1902 30 -Остале тестенине: 

1902 40 -Кус-кус 
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Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

1903 00 00 Тапиока и замене тапиоке припремљени од скроба у облику флекица, зрнаца, перли, 

просејаних или сличних облика 

1904 Производи за исхрану добијени бубрењем или пржењем житарица или производа од 

житарица (нпр. кукурузне пахуљице); житарице (осим кукуруза), у зрну или у облику 

пахуљица или друкчије обрађеног зрна (осим брашна, прекрупе и гриза), претходно 

куване или  друкчије припремљене, које нису на другом месту наведене нити обухваћене 

1905 Хлеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски производи, са додатком какаа или без 

додатка какаа;  нафоре и хостије, капсуле за фармацеутске производе, обланде, 

пиринчана хартија и слични производи 

2001 Поврће, воће, језграсто воће и остали делови биља за јело, припремљени или 

конзервисани у сирћету или сирћетној киселини: 

2001 90 - Остало: 

2001 90 30 -- кукуруз шећерац  (Zea mays var. Saccharata) 

2001 90 40 -- слатки кромпир и слични јестиви делови биљака  са садржајем скроба од 5 % или више 

по маси  

2001 90 60 -- палмина језгра 

2004 Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин осим у сирћету или 

сирћетној киселини, смрзнуто, осим производа из тар. броја 2006: 

2004 10 - Кромпир: 

 -- остали 

2004 10 91 --- у облику брашна, гриза или љуспица 

2004 90 - Остало поврће и мешавине поврћа: 

2004 90 10 -- кукуруз шећерац (Zea mays var. Saccharata) 

2005 Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин осим у сирћету или 
сирћетној киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног броја 2006 

2005 20 - Кромпир: 

2005 20 10 -- У облику брашна, гриза или љуспица 

2005 80 00 - кукуруз шећерац (Zea mays var. Saccharata) 
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Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

2008 Воће, језграсто воће и остали делови биља за јело, друкчије припремљени или 

конзервисани, са додатком или без додатка шећера или других средстава за заслађивање 

или алкохола, који нису наведени нити обухваћени на другом месту: 

 - Језграсто воће, кикирики и остале семенке, међусобно помешане или непомешане: 

2008 11 -- кикирики: 

2008 11 10 --- маслац од кикирикија 

 - Остало, укључујући мешавине, осим оних из тар. подброја 2008 19: 

2008 91 00 -- палмина језгра 

2008 99 -- остало: 

 --- без додатка алкохола: 

 ---- без додатка шећера: 

2008 99 85 ----- кукуруз, осим кукуруза шећерца (Zea mays var. Saccharata) 

2008 99 91 ----- јам, слатки кромпир и слични јестиви делови биља, који садрже 5 % или више 

скроба по маси 

2101 Екстракти, есенције и концентрати  кафе, чаја или мате чаја и препарати на бази тих 

производа или на бази кафе, чаја или мате чаја; пржена цикорија и остале пржене замене 

кафе и екстракти, есенције  и концентрати тих производа 

2102 Квасац (активан или неактиван); остали једноћелијски микроорганизми, мртви (осим 

вакцина из тар. броја 3002); припремљени прашкови за пецива: 

2103 Препарати за сосове и припремљени сосови; мешани зачини и мешана зачинска 

средства; брашно и гриз од слачице (сенфа) и припремљена слачица (сенф)  

2104 Супе и чорбе и препарати за те производе; хомогенизовани сложени прехрамбени 

производи 

2105 00 Сладолед и други слични производи, са додатком или без додатка какаа 
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Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

2106 Прехрамбени производи који нису наведени нити обухваћени на другом месту: 

2106 10 - Концентрати беланчевина и текстуриране беланчевинасте материје: 

2106 90 - Остало: 

2106 90 20 --сложени алкохолни производи, осим на бази мирисних материја, који се користе за 

производњу пића 

 -- остало: 

2106 90 92 -- без   млечних масноћа, сахарозе, изогликозе, гликозе или скроба или са садржајем по 

маси, мање од 1,5 % млечне масноће, 5 % сахарозе или изогликозе, 5 % гликозе или 

скроба 

2106 90 98 --- остало 

2201 Вода, укључујући природну или вештачку минералну воду и  газирану воду,  без додатка 

шећера и других средстава за заслађивање или ароматизацију; лед и снег 

2202 Вода, укључујући минералну воду и газирану воду, са додатком шећера или других 

средстава за заслађивање или ароматизацију и остала безалкохолна пића, осим сокова од 

воћа или поврћа из тар. броја  2009 

2203 00 Пиво добијено од слада 

2205  Вермут  и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем или средствима за 

ароматизацију 

2207 Неденатурисани етил-алкохол алкохолне јачине 80 % vol. или јачи; етил алкохол и 

остали алкохоли, денатурисани, било које јачине 

2208 Неденатурисани етил алкохол алкохолне јачине мање од 80 % vol.; ракије, ликери и 

остала алкохолна пића 

2402 Цигаре, цигарилоси и цигарете, од дувана или замене дувана 

2403 Остали прерађени дуван и производи замене дувана; "хомогенизовани" 
или"реконструисани" дуван; екстракти или есенције од дувана 
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Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

2905 Ациклични алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати: 

 - Остали полихидрични алкохоли: 

2905 43 00 -- манитол 

2905 44 -- Д-глуцитол (сорбитол): 

2905 45 00 -- Глицерин 

3301 Етерична уља (без терпена или не), укључујући тзв. “concretes” и чиста уља; резиноиди; 

екстрахована уљана смола; концентрати етеричних уља у мастима, у неиспарљивим 

уљима, у воску или сличном, добијена поступком екстракције етеричних уља помоћу 

масти или мацерацијом; споредни терпенски производи  добијени детерпeнацијом 

етеричних уља; водени дестилати и водени раствори етеричних уља: 

3301 90 - Остало: 

3302 Мешавине мирисних материја и мешавине (укључујући алкохолне растворе) на бази 

једне или више тих материја, које се употребљавају као сировине у индустрији; остали 

препарати на бази мирисних материја, који се употребљавају у производњи пића: 

3302 10 - Који се употребљавају у индустрији хране и пића: 

 -- који се употребљавају у индустрији пића: 

 --- препарати који садрже сва ароматична средства, карактеристична за пића: 

3302 10 10 ---- стварне алкохолне јачине, по запремини, преко 0,5 % 

 ---- Остало: 

3302 10 21 ----- који не садрже млечне масти, сахарозу, изогликозу, гликозу или скроб или који 

садрже, по маси, мање од  1,5 % млечне масти, 5 % сахарозе или изокликозе, 5 % гликозе 

или скроба 

3302 10 29 ----- Остало 
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Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

3501 Казеин, казеинати и остали деривати казеина; лепкови од казеина: 

3501 10 - Казеин: 

3501 90  - Остало: 

3501 90 90 -- остало 

3505 Декстрини  и остали модификовани скробови (на пример: прежелатинизовани или 

естерификовани скробови); лепкови на бази скробова, или на бази декстрина или осталих 

модификованих скробова: 

3505 10 - Декстрини и остали модификовани скробови: 

3505 10 10 -- Декстрини 

 -- Остали модификовани скробови: 

3505 10 90 --- остало 

3505 20 - Лепкови 

3809 Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или фиксирање материја за бојење и 

остали производи и препарати (на пример,  средства за апретуру и нагризање), који се 

употребљавају у индустрији текстила, хартије, коже или сличним индустријама, који 

нису наведени нити обухваћени на другом месту: 

3809 10 - На бази скробних материја 

3823 Индустријске монокарбоксилне масне киселине;  кисела уља од рафинације; 

индустријски масни алкохоли 
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Тарифна 

ознака 

Наименовање 

(1) (2) 

3824 Припремљена везивна средства за ливачке калупе или ливачка језгра; хемијски 

производи и препарати хемијске или сродних индустрија (укључујући и оне које се 

састоје од мешавина природних производа), који нису наведени нити обухваћени на 

другом месту: 

3824 60 - Сорбитол, осим сорбитола из тар. подброја  2905 44 
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АНЕКС II  ПРОТОКОЛА 1 

 

ЦАРИНЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА УВОЗ РОБЕ ПОРЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ У 

СРБИЈУ   

(одмах или постепено) 

 

Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0403 Млаћеница, кисело  млеко и павлака, јогурт, 

кефир и остало ферментисано или закисељено 

млеко и павлака, концентровани или 

неконцентровани или са садржајем  додатог 

шећера или других материја за заслађивање 
или ароматизовани или са додатим воћем  или 

какаом: 

      

0403 10 - Јогурт:       

 -- ароматизовани или са додатком воћа, 

укључујући језграсто воће или какаа: 
      

 --- у праху, гранулама или другим чврстим 

облицима, са садржајем млечне масноће по 

маси : 

      

0403 10 51 ---- не преко 1,5 % 90 70 60 50 30 0 

0403 10 53 ---- преко 1,5 %, али не преко 27 % 90 70 60 50 30 0 

0403 10 59 ---- преко 27 % 90 70 60 50 30 0 

 --- остали, са садржајем млечне масноће по 

маси: 
      

0403 10 91 ---- не преко 3 % 90 70 60 50 30 0 

0403 10 93 ---- преко 3 %, али не преко 6 % 90 70 60 50 30 0 

0403 10 99 ---- преко 6 % 90 70 60 50 30 0 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0403 90 -Остало:       

 -- ароматизовани или са додатком воћа,  

укључујући језграсто воће, или какаа: 
      

 --- у праху, гранулама или другим чврстим 

облицима, са садржајем млечне масноће, по 

маси: 

      

0403 90 71 ---- не преко 1,5 % 90 80 70 60 50 40 

0403 90 73 ---- преко 1,5 %, али не преко 27 % 90 80 70 60 50 40 

0403 90 79 ---- преко 27 % 90 80 70 60 50 40 

 --- остало, са садржајем млечне масноће по 

маси: 
      

0403 90 91 ---- не преко 3 % 90 80 70 60 50 40 

0403 90 93 ---- преко 3 %  али не преко 6 % 90 80 70 60 50 40 

0403 90 99 ---- преко 6 % 90 80 70 60 50 40 

0405 Маслац и друге масноће и уља добијени од 

млека; млечни намази: 
      

0405 20 - Млечни намази:       

0405 20 10 -- Са садржајем масноће по маси од  39 % или 

више, али мањим од  60 % 
90 80 70 60 50 40 

0405 20 30 --Са садржајем масноће по маси од 60 %  или 

више, али мањим од 75 % 
90 80 70 60 50 40 

0501 00 00 Људска коса, сирова, опрана или неопрана, 

одмашћена; отпаци од људске косе  
0 0 0 0 0 0 



- 353 - 

 

Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0502 Чекиње од питомих или дивљих   свиња, длака 

од  јазавца и остала длака за израду четки; 

отпаци од тих чекиња или длака: 

0 0 0 0 0 0 

0505 Коже и остали делови од  птица, са њиховим 

перјем или паперјем, перје и делови перја (са 

подшишаним или неподшишаним ивицама) и 

паперје, даље необрађивани осим  чишћењем, 

дезинфиковањем или третирањем ради 

конзервисања; прах и отпаци од перја или 

делова перја 

0 0 0 0 0 0 

0506 Кости и срж од рогова, сирови, одмашћени, 

просто припремљени (али неисечени у 

облике;), поступани киселином или 
дежелатинисани; прах и отпаци од ових 

производа 

0 0 0 0 0 0 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0507 Слонова кост, корњачевина, кост кита и длаке 

китове кости, рогови, парошци, копита, нокти, 

канџе и кљунови, сирови или просто 

припремљени али неисечени у облике; прах и 

отпаци од ових производа 

0 0 0 0 0 0 

0508 00 00 Корали и слични материјали, сирови или 

просто припремљени али другачије 

необрађени; љуштуре мекушаца, љускара или 

бодљокожаца, кости сипе, сирови или просто 

припремљени али неисечени у облике, прах и 

отпаци од тих производа 

0 0 0 0 0 0 

0510 00 00 Амбра сива, кастореум, цивет и мошус; 

кантариде; жуч, сушена или несушена; жлезде 
и остале животињске материје  свежи, 

расхлађени или смрзнути или другачије 

привремено конзервисани, који се 

употребљавају у производњи фармацеутских 

производа 

0 0 0 0 0 0 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0511 Производи животињског порекла који нису 

поменути нити обухваћени на другом месту; 

мртве животиње из Главе 1 или 3, 

неупотребљиве за људску исхрану: 

      

 - Остало       

0511 99 -- остало:       

 --- Сунђери, природни животињског порекла:       

0511 99 31 ---- сирови 0 0 0 0 0 0 

0511 99 39 ---- остали 0 0 0 0 0 0 

0511 99 85 --- остало       

еx 0511 99 85 ---- коњска длака и отпаци од коњске длаке, 

припремљени у слојевима или не, са подлогом 

или без подлоге 

0 0 0 0 0 0 

0710 Поврће (укључујући бланширано), смрзнуто:       

0710 40 00 -Кукуруз шећерац 90 80 70 60 40 30 

0711 Поврће привремено конзервисано (на пример 

у сумпор  диоксиду, у сланој води, у 

сумпорној води или у другим  растворима за 

конзервирање), али неупотребљиво у таквом 

стању за непосредну људску исхрану:   

      

0711 90 - Остало поврће; мешавине поврћа:       

 -- поврће:       

0711 90 30 --- кукуруз шећерац 75 55 35 25 10 0 

0903 00 00 Мате чај 0 0 0 0 0 0 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1212 Рошчићи, морске алге и остале алге, шећерна 

репа и шећерна трска, свежи, расхлађени, 

смрзнути или сушени, млевени или 

немлевени; коштице и језгра из коштица воћа 

и остали биљни  производи  (укључујући 

непржен корен цикорије врсте Cichorium 

intybus sativum) који се првенствено користе за 

људску исхрану, непоменути нити обухваћени 

на другом месту: 

      

1212 20 00 - Морске алге и остале алге 0 0 0 0 0 0 

1302 Биљни сокови и екстракти; пектинске 

материје, пектинати и пектати;  агар-агар и 

осатле слузи и згушњивачи, модификовани 
или немодификовани, добијени из биљних 

производа: 

      

 - Биљни сокови и екстракти:       

1302 12 00 -- од слатког корена 0 0 0 0 0 0 

1302 13 00 -- од хмеља 0 0 0 0 0 0 

1302 19 -- остало:       

1302 19 80 --- остало: 0 0 0 0 0 0 

1302 20 - Пектинске материје, пектинати и пектати:       

 - Слузи и згушњивачи, добијени из биљних 

производа , модификовани или 

немодификовани: 

      

1302 31 00 -- агар-агар 0 0 0 0 0 0 

1302 32 -- слузи и згушњивачи,  добијени из рошчића, 

семена рошчића или семена гуара, 

модификовани или немодификовани: 

      

1302 32 10 --- од рошчића или семена рошчића 0 0 0 0 0 0 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1401 Биљни материјали који се првенствено 

користе за плетарство (на пример бамбус, 

ратан, треска, рогоз, врбово пруће, рафија, 

очишћена, бељена или бојена слама житарица, 

и кора од липе): 

0 0 0 0 0 0 

1404 Биљни производи који нису на другом месту 

поменути нити обухваћени 
0 0 0 0 0 0 

1505 00 Масноће од вуне и масне материје добијене од 

тих масноћа (укључујући ланолин) 
0 0 0 0 0 0 

1506 00 00 Остале масти и уља животињског порекла  и 

њихове фракције, пречишћени или 

непречишћени, али хемијски 

немодификовани: 

0 0 0 0 0 0 

1515 Остале биљне масти и уља (укључујући уље 

јојобе) и њихове фракције, пречишћени или 
непречишћени, али хемијски 

немодификовани: 

      

1515 90 - Остало:       

1515 90 11 -- Tунгово уље; уље јојобе и уље оитикике; 

восак од мирте и јапански восак; њихове 

фракције 

0 0 0 0 0 0 

еx 1515 90 11 --- уља јојобе и оитикике; восак од мирте и 

јапански восак; њихове фракције 
0 0 0 0 0 0 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1516 Масти и уља животињског или биљног 

порекла и њихове фракције, делимично или 

потпуно хидрогенизовани, 

интерестерификовани, реестерификовани или 

елеидинизовани, рафинисани или 

нерафинисани, али даље неприпремљени: 

      

1516 20 - Биљне масти и уља и њихове фракције:       

1516 20 10 -- хидрогенизовано рицинусово уље, тзв.  

"опал-восак" 
0 0 0 0 0 0 

1517 Маргарин; мешавине  или препарати од масти 

или уља животињског или биљног порекла 

или од фракција различитих масти или уља из 

ове Главе подобни за јело, осим јестивих 

масти или уља и њихових фракција из тар. 
броја 1516: 

      

1517 10 - Маргарин, искључујући течни маргарин:       

1517 10 10 -- са садржајем млечних масноћа од 10% до 

15%  по маси 
90 80 70 60 50 40 

1517 90 -Остало:       

1517 90 10 -- са садржајем млечних масноћа од 10 % до 

15 % по маси 
90 75 55 35 15 0 

 -- остало:       

1517 90 93 --- јестиве мешавине или препарати,  врста 

које се употребљавају за подмазивање калупа 

(модли) 

90 75 60 45 30 0 
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1518 00 Животињске или биљне масти и уља и њихове 

фракције, кувани, оксидисани, дехидрисани, 

сумпорисани, дувани, полимеризовани 

загревањем у вакууму или у инертном гасу 

или друкчије хемијски модификовани, 

искључујући оне из тар. броја 1516; мешавине 

или препарати од животињских  или биљних  

масти или уља  или од фракција различитих 

масти или уља у овој Глави, неподобни за 

јело, на другом месту  непоменути  нити 

обухваћени:  

      

1518 00 10 - Линоксин 0 0 0 0 0 0 

 - Остало:       

1518 00 91 -- Животињске или биљне масти или уља и 
њихове фракције, кувани, оксидисани, 

дехидрисани, сумпорисани, дувани, 

полимеризовани загревањем у вакууму или у 

инертном гасу или другкчије хемијски 

модификовани, осим оних из тар. Броја 1516 

0 0 0 0 0 0 

 --Остало:       

1518 00 95 ---нејестиве мешавине или препарати од 

животињских или од животињских и биљних 

масти или уља  и њихове фракције 

0 0 0 0 0 0 

1518 00 99 --- остало 0 0 0 0 0 0 

1520 00 00 Глицерин, сиров; глицеринске воде и лужине 0 0 0 0 0 0 
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1521 Биљни воскови (осим триглицерида), восак 

пчела, воскови од осталих инсеката и 

спермацети, рафинисани или нерафинисани 

или обојени 

0 0 0 0 0 0 

1522 00 Дегра; остаци добијени при преради масних 

материја или воскова животињског или 

биљног порекла 

      

1522 00 10 - Дегра 0 0 0 0 0 0 

1702 Остали шећери, укључујући хемијски чисту 

лактозу, малтозу, гликозу и фруктозу, у 

чврстом стању; шећерни сирупи без  додатих 

средстава за ароматизацију или материја за 

бојење; вештачки мед, помешан или 

непомешан са природним медом; карамел:  

      

1702 50 00 - Хемијски чиста фруктоза 0 0 0 0 0 0 

1702 90 - Остало, укључујући инвертни шећер и други 
шећер и мешавине шећерног сирупа који у 

сувом стању садрже 50% фруктозе по маси: 

      

1702 90 10 -- хемијски чиста малтоза 0 0 0 0 0 0 
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1704 Производи од шећера (укључујући белу 

чоколаду), без какаа 
      

1704 10 

 

 

-Жвакаће гуме, превучене шећером или 

непревучене шећером:  

 

80 

 

60 

 

40 

 

20 

 

10 

 
0 

1704 90 - Остало:       

1704 90 10 -- екстракт слатког корена који садржи више   

од 10 % по маси сахарозе, али без других 

додатих материја 

0 0 0 0 0 0 
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1704 90 30 -- бела чоколада 75 50 25 0 0 0 

 -- остало:       

1704 90 51 --- пасте, укључујући марципан, у 

непосредном паковању нето садржаја од 1 kg 

или више 

0 0 0 0 0 0 

1704 90 55 --- пастиле за грло и бомбоне против кашља 80 60 40 20 10 0 

1704 90 61 --- производи превучени шећером 80 60 40 20 10 0 

 --- остало:       

1704 90 65 ---- гуми-бомбоне и производи  од желеа, 

укључујући воћне пасте у облику слаткиша 
80 60 40 20 10 0 

1704 90 71 ---- кувани слаткиши, пуњени или не 80 60 40 20 10 0 

1704 90 75 ---- млечне бомбоне (“toffees”), карамеле и 

слични слаткиши 
80 60 40 20 10 0 

 ---- остало:       

1704 90 81 ----- бомбоне у виду таблета, пресоване 80 60 40 20 10 0 

1704 90 99 ----- остало 90 80 70 60 50 40 
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1803 Какао маса, одмашћена или неодмашћена: 0 0 0 0 0 0 

1804 00 00 Маслац, масноће и уље од какаа 0 0 0 0 0 0 

1805 00 00 Како у праху без додатка шећера или других 

материја за заслађивање 
0 0 0 0 0 0 

1806 Чоколада и остали прехрамбени производи 

који садрже какао: 
      

1806 10 - Какао у праху са додатком шећера или 

других материја за заслађивање: 
      

1806 10 15 -- који не садржи сахарозу или који садржи 

мање сахарозе по маси (укључујући инвертни 

шећер изражен као сахароза) или изогликозу 

изражену као сахароза 

90 70 50 40 20 0 

1806 10 20 --који садржи  5 % или више, али не више од  

65 % сахарозе по маси  (укључујући инвертни  

шећер изражен као сахароза) или изогликозе 

изражене као сахароза  

90 70 50 40 20 0 

1806 10 30 --који садржи 65 % или више, али не више од  
80 % сахарозе по маси  (укључујући инвертан 

шећер изражен као сахароза) или  изогликозе 

изражене као сахароза 

90 80 70 60 40 0 



- 364 - 

 

Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1806 10 90 --- који садржи 80% или више по маси 

сахарозе (укључујући инвертни шећер 

изражен као сахароза) или изогликозе 

изражене као сахароза - 2инвертни шећер изражен као сахароза) или изогликозу изражену 

90 80 70 60 40 0 

1806 20 - Остали производи у блоковима, таблама или 

шипкама масе веће од 2 kg или у течном 

стању, пасти, праху, гранулама или у другим 

облицима у расутом стању, у судовима или 

непосредним паковањима, са садржајем преко 

2 kg: 

      

1806 20 10 који садрже 31% или више по маси какао 

маслаца или 31% или више какао маслаца и 

млечне масноће у комбинацији 90 70 50 40 20 0 
1806 20 30 00 - - који садрже од 25%, али не преко 31% 

какао маслаца и млечне масноће у  

комбинацији 90 70 50 40 20 0 
 - - остало:       
1806 20 50  - - - са садржајем 18% или више по маси како 

маслаца 
90 70 50 40 20 0 

1806 20 70 - - - чоколадномлечне мрвице ("chocolate milk 

crumb") 
90  70 50 40 20 0 

1806 20 80 00 - - - чоколадни прелив 90  70 50 40 20 0 
1806 20 95 00  - - - остало 90 80 70 60 40 0 
 - Остало, у блоковима, таблама или шипкама:       

1806 31 00 - - пуњени 85 70 50 40 20 0 

1806 32 - - непуњени: 85 70 50 40 20 0 

1806 90 - Остало:       

 -- - чоколада и производи од чоколаде:       

 --- чоколаде (укључујући пралине), пуњене 

или непуњене:       

1806 90 11 ---- које садрже алкохол 90 80 70 60 40 0 

1806 90 19 ---- остале 90 80 70 60 40 0 

 --- остале:       

1806 90 31 ---- пуњене 85 70 65 40 20 0 

1806 90 39 ---- непуњене 90 80 70 60 40 0 

1806 90 50 -- - производи од шећера и њихове замене 

произведени од замена шећера, који садрже 

какао 90 80 70 60 40 0 

1806 90 60 -- - - намази који садрже какао 85 70 65 40 20 0 

1806 90 70 
-- производи за производњу пића који садрже 

какао 
90 80 70 60 40 0 

1806 90 90 -- остало 90 80 70 60 40 0 

1901 Екстракт слада; прехрамбени производи од 

брашна, прекрупе,  гриза, скроба или 

екстракта слада без додатка какаоа или са 
додатком какаоа у количини мањој од 40% по 

маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену 

основу, на другом месту непоменути нити 

обухваћени; прехрамбени производи од роба 

из тар. бројева 0401 до 0404 без додатка 

какаоа или са садржајем какаоа мањим од 5% 

по маси, рачунато на потпуно одмашћену 

основу, на другом месту непоменути нити 

обухваћени       

1901 10 00 -Производи за исхрану деце, у паковањима за 0 0 0 0 0 0 
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1901 20 00 - Мешавине и теста за производњу пекарских 
производа из тар. броја 1905 90 75 60 45 30 0 

1901 90 - Остало       

 -- екстракт слада:        

1901 90 11 --- са садржајем сувог екстракта од 90% или више 

по маси 90 75 60 45 30 0 

1901 90 19 --- остало 90 75 60 45 30 0 

 -- остало:       

1901 90 91 --- који не садрже млечне масноће, сахарозу, 

изогликозу, гликозу или скроб или садрже, мање од 

1,5% млечне масноће, 5% сахарозе (укључујући 
инвертни шећер) или изогликозе, 5%  

90 75 60 45 20 0 

1901 90 99 --- остало 85 70 65 40 20 0 

1902  Тестенине, куване или некуване или пуњене (месом 
или другим материјама) или друкчије припремљене 
као што су шпагети, макарони, резанци, лазање, 

њоки, равијоли, канелони; кус - кус,  припремљен 
или неприпремљен:       

 -Тестенине некуване, непуњене нити друкчије 
припремљене       

1902 11 00 -- са додатком јаја 95 90 80 60 50 0 

1902 19 -- остало:       

1902 19 10 --- које не садржи обично пшенично брашно или 

гриз 85 70 65 40 20 0 

1902 19 90 - - - остало 90 75 60 45 30 0 

1902 20  - Тестенине пуњене, куване или некуване или 
друкчије  припремљене:       

 - - остале:       

1902 20 91  - - - куване 90 75 60 45 30 0 

1902 20 99 --- остало 90 75 60 45 30 0 

1902 30 - Остале тестенине 90 75 60 45 30 0 

1902 40 - Кус - кус 0 0 0 0 0 0 

1903 00 00 
Тапиока и замене тапиоке припремљени од скроба 
у облику љуспица, зрнаца, перли, просејаних или 
сличних облика 

0 0 0 0 0 0 

1904 Производи за исхрану добијени бубрењем или 

пржењем житарица или производа од 

житарица (нпр. кукурузне пахуљице); 

житарице (осим кукуруза), у зрну или у 

облику пахуљица или друкчије обрађеног зрна 

(осим брашна, прекрупе и гриза), претходно 

куване или  друкчије припремљене, којe нису 
на другом месту наведенe нити обухваћенe: 

      

1904 10 - Прехрамбени производи добијени бубрењем 

или пржењем житарица:  
      

1904 10 10 --- од кукуруза  90 70 50 30 10 0 

1904 10 30 --- од пиринча  0 0 0 0 0 0 

1904 10 90 --- остало 90 70 50 30 10 0 

1904 20 -- Прехрамбени производи добијени од 

непржених пахуљица од житарица, мешавине 

непржених и пржених пахуљица од житарица 

или бубрених житарица 

90 70 50 30 10 0 

1904 30 00 - „Bulgur” пшеница 90 70 50 30 10 0 

1904 90 - Остало: 90 70 50 30 10 0 

1905 Хлеб, пециво, колачи, бисквити и остали 

пекарски производи, са додатком или без 
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додатка какаа; нафоре, празне капсуле за 

фармацеутске производе, обланде за печење, 

пиринчана хартија и слични производи: 

1905 10 00 - Хрскави хлеб (крисп) 90 70 50 30 10 0 



- 367 - 

 

Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1905 20 - Mедењаци и слични производи зачињени 

ђумбиром: 
      

1905 20 10 -- који по маси садрже мање од 30 % сахарозе 

(укључујући инвертни шећер изражен као 

сахароза) 

0 0 0 0 0 0 

1905 20 30 -- који по маси садрже 30 % или више, али 

мање од 50% сахарозе (укључујући инвертни 

шећер изражен као сахароза) 

0 0 0 0 0 0 

1905 20 90 -- који по маси садрже 50 % или више 

сахарозе (укључујући инвертни шећер 

изражен као сахароза) 

90 70 50 30 10 0 

 - Слатки бисквити; вафле и обланде:       

1905 31 -- слатки бисквити: 90 80 70 60 40 0 

1905 32 -- вафле и обланде:       

1905 32 05 --- са садржајем воде преко 10 % по маси 90 80 70 60 40 0 

 --- остало:       

 ---- потпуно или делимично обложени или 

покривени чоколадом или другим 

производима који садрже какао: 

      

1905 32 11 ----- у непосредним паковањима нето садржаја 
до 85 g 

85 70 50 40 20 0 

1905 32 19 ----- остале 90 80 70 60 40 0 

 ---- остало       

1905 32 91 ----- слане, пуњене или непуњене 90 80 70 60 40 0 

1905 32 99 ----- остало 90 80 70 60 40 0 

1905 40 - Двопек, тост хлеб и слични тост производи: 90 70 50 30 10 0 

1905 90 - Oстало:       

1905 90 10 -- хлеб без квасца (matros) 90 70 50 30 10 0 
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1905 90 20 -- хостије и нафоре, празне капсуле за 

фармацеутске производе, обланде за 

печаћење, пиринчана хартија и слични 

производи 

90 70 50 30 10 0 

 -- остало:       

1905 90 30 --- хлеб, без додатка меда, јаја, сира или воћа, 

који у сувом стању по маси садржи до 5% 

шећера и до 5 % масноће 

 

90 70 50 30 10 0 

1905 90 45 --- бисквити 

 
90 80 70 60 40 0 

1905 90 55 --- производи добијени истискивањем или 

развлачењем , слатки или слани 

 

90 70 50 30 10 0 

 --- остало:       

1905 90 60 ---- са додатком средства за заслађивање 85 70 50 40 10 0 

1905 90 90 ---- остало 90 70 50 30 10 0 

2001 Поврће, воће, укључујући језграсто воће,  и 
остали делови биља, припремљени или 

конзервисани у сирћету или сирћетној 

киселини: 

      

2001 90 - Oстало:       

2001 90 30 -- кукуруз шећерац (Zea mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 

2001 90 40 -- слатки кромпир и слични јестиви делови 

биљака са садржајем 5% или више по маси 

скроба 

0 0 0 0 0 0 

2001 90 60 -- палмина језгра 0 0 0 0 0 0 
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2004 Oстало поврће припремљено или 

конзервисано на други начин осим у сирћету 

или сирћетној киселини, смрзнуто, осим 

производа из тар. броја 2006: 

      

2004 10  - Кромпир       

 -- остали:       

2004 10 91 --- у облику брашна, гриза или љуспица 0 0 0 0 0 0 

2004 90 - Oстало поврће и мешавине поврћа:       

2004 90 10 -- кукуруз шећерац (Zea mays var. Saccharata) 90 70 50 30 10 0 

2005 Oстало поврће припремљено или 

конзервисано на други начин осим у сирћету 

или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим 

производа из тар. броја 2006: 

      

2005 20 - Кромпири:       

2005 20 10 -- у облику брашна, гриза или љуспица 0 0 0 0 0 0 

2005 80 00 - Кукуруз шећерац (Zea mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 

2008 Воће, језграсто воће и други јестиви делови 

биљака, другачије припремљени или 

конзервисани, са додатком или без додатка 

шећера или других средстава за заслађивање 
или алкохола, који нису поменути нити  

обухваћени на другом месту:  

 

      

 - Језграсто воће, кикирики и остале семенке, 

укуључујући и међусобне мешавине: 
      

2008 11 -- кикирики:       

2008 11 10 --- маслац од кикирикија 0 0 0 0 0 0 

 -Oстало, укључујући мешавине осим оних 

наведених у тар. подброју 2008 19: 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2008 91 00 -- палмина језгра 0 0 0 0 0 0 

2008 99 -- Oстало:       

 --- без додатка алкохола:       

 ---- без додатка шећера:       

2008 99 85 ----- кукуруз, осим кукуруза шећерца (Zea 

mays var. Saccharata) 
80 70 50 30 10 0 

2008 99 91 -----јам, слатки кромпири и слични јестиви 

делови биљака са садржајем 5% или више 

скроба по маси 

0 0 0 0 0 0 

2101 Екстракти, есенције и концентрати кафе, чаја 

или мате-чаја и препарати на бази ових 

производа или на бази кафе, чаја или мате-

чаја; пржена цикорија и остале пржене замене 

кафе и њихови екстракти, есенције и 

концентрати 

      

2102 Квасац (активни или неактивни); остали 

једноћелијски микроорганизми, мртви (не 
укључујући вакцине из тар. броја 3002); 

припремљени прашкови за пецива: 

      

2102 10 - Активни квасац:       

2102 10 10 -- култура квасца 80 70 60 40 10 0 

 --- квасац за мешење (пекарски):       

2102 10 31 --- суви 90 70 60 40 10 0 

2102 10 39 --- остало 90 70 60 0 0 0 

2102 10 90 -- остало 90 70 50 30 10 0 

2102 20 - Неактивни квасац; остали једноћелијски 

микроорганизми, мртви 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2102 30 00 - Припремљени прашкови за пециво 80 70 50 30 10 0 

2103 Препарати за сосове и припремљени сосови; 

мешани зачини и зачинска средства; брашно и 

гриз од слачице и припремљена слачица 

(сенф): 

      

2103 10 00 - Соја сос 0 0 0 0 0 0 

2103 20 00 - „Кечап” и остали сосови од парадајза 80 70 50 30 10 0 

2103 30 - Брашно и гриз од слачице и припремљена 

слачица (сенф): 
      

2103 30 10 -- брашно и гриз од слачице 0 0 0 0 0 0 

2103 30 90 -- припремљена слачица (сенф) 90 70 50 30 10 0 

2103 90 - Oстало:       

2103 90 10 -- манго чатни (mango chutney), течан 0 0 0 0 0 0 

2103 90 30 -- ароматични битери јачине алкохола по 

запремини од 44,2% до 49,2% vol, који 

садрже по маси од 1,5% до 6 % горчице 

(генцијана), зачина и различитих састојака и 

од 4% до 10% шећера, у судовима запремине 

0,5 литара или мање 
 

80 70 50 30 10 0 

2103 90 90 -- остало: 0 0 0 0 0 0 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2104 Супе и чорбе и препарати за те производе; 

хомогенизовани сложени прехрамбени 

производи: 

      

2104 10 00 00  - Супе и чорбе и препарати за те производе       

еx 2104 10 10 -- суви 80 70 50 0 0 0 

еx 2104 10 90 -- остало 80 70 50 30 10 0 

2104 20 00 - Хомогенизовани сложени прехрамбени 

производи 
80 70 50 30 10 0 

2105 00 Сладолед и други слични производи, са или 

без какаа 
80 70 60 50 40 0 

2106 Прехрамбени производи који нису на другом 

месту поменути нити обухваћени: 
      

2106 10 - Концентрати беланчевина и текстуриране 

беланчевинасте материје 
0 0 0 0 0 0 

2106 90 -Oстало:       
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2106 90 20 --сложени алкохолни производи, осим на бази 

мирисних материја, који се користе за 

производњу пића 

90 70 50 30 10 0 

 -- Oстало:       

2106 90 92 --- без млечних масти, сахарозе, изогликозе, 

гликозе или скроба или са садржајем, по маси, 

мање од 1,5% млечне масноће, 5% сахарозе 

или изогликозе, 5% гликозе или скроба 

90 70 50 30 10 0 

2106 90 98 --- остали 85 70 55 40 20 0 

2201 Вода, укључујући природну минералну или 

газирану воду, без додатка шећера или других 

средстава за заслађивање или ароматизације; 

лед и снег: 

      

2201 10 -Mинерална вода и газирана вода: 80 70 60 50 40 0 

2201 90 00 -Oстала 70 60 50 40 30 0 
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2202 Вода, укључујући минералну и газирану воду, 

са додатком шећера или других средстава за 

заслађивање или ароматизацију и друга 

безалкохолна пића, не укључујући сокове од 

воћа и поврћа из тар. броја 2009: 

      

2202 10 00 - Вода, укључујући минералну и газирану 

воду, са додатком шећера или других 

средстава за заслађивање или ароматизацију 

80 70 50 40 20 0 

2202 90 - Oстало:       

2202 90 10 -- које не садрже производе из тар. броја од 

0401 до 0404 или масноћу добијену из 

производа из тар. бројева од 0401 до 0404:  

85 70 50 40 20 0 

 -- остало, које по маси садржи масноћу 

добијену из производа из тар. бројева од 0401 

до 0404: 

      

2202 90 91 --- мање од 0,2% 90 80 70 60 40 0 

2202 90 95 --- од 0,2% или више, али мање од 2% 90 80 70 50 30 0 

2202 90 99 --- 2% или више 90 80 70 50 30 0 

2203 00 Пиво које се добија од слада:       

 - У судовима од 10 литара или више:       

2203 00 01 -- у боцама 80 70 50 0 0 0 

2203 00 09 -- остало 80 70 60 50 30 0 

2203 00 10 - У судовима од преко 10 литара 80 70 60 50 30 0 



- 375 - 

 

Тарифна ознака Наименовање 
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2205 Вермут и остала вина од свежег грожђа,  

ароматизовани биљем или средствима за 

ароматизацију: 

90 70 50 30 10 0 

2205 10 - У судовима до 2 литре:       

2205 10 10 --са стварном алкохолном јачином од 18% 

запр. или мање 
90 70 50 30 10 0 

2205 10 90 --са стварном запреминском алкохолном 

јачином преко 18% вол. 
90 70 50 30 10 0 

2205 90 -Oстало:       

2205 90 10 --са стварном запреминском алкохолном 

јачином од 18% вол. или мање 
90 70 50 30 10 0 

2205 90 90 --са стварном запреминском алкохолном 

јачином преко 18%. 
90 70 50 30 10 0 

2207 Неденатурисани етил-алкохол јачине  80% vol 

или јачи; етил-алкохол и остали алкохоли 

денатурисани, било које јачине,: 

95 90 80 70 50 40 
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2208 Неденатурисани етил-алкохол алкохолне 

јачине мање од 80% vol, ракије, ликери, 

жестока алкохолна пића: 

      

2208 20 - Алкохолна пића добијена дестилацијом вина, 

кљука или комине од грожђа: 
      

 -- у судовима до 2 литре:       

2208 20 12 --- коњак 90 80 70 60 40 0 

2208 20 14 --- армањак 90 80 70 60 40 0 

2208 20 26 --- грапа 90 80 70 60 40 0 

2208 20 27 --- бренди (Brandy de Jerez) 90 80 70 60 40 0 

2208 20 29 --- oстало 90 80 70 60 40 0 

 -- у судовима од преко 2 литре:       

2208 20 40 --- сирови дестилат 85 70 65 40 20 0 

 --- остало:       

2208 20 62 ---- коњак: 90 80 70 60 40 0 

2208 20 64 ---- армањак 90 80 70 60 40 0 

2208 20 86 ---- грапа 80 70 50 30 10 0 

2208 20 87 ---- бренди (Brandy de Jerez) 80 70 50 30 10 0 

2208 20 89 ---- остало 80 70 50 30 20 0 
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2208 30 - Виски:       

 -- бурбон виски, у судовима:       

2208 30 11 --- до 2 литре 80 70 50 30 20 0 

2208 30 19 --- преко 2 литре 80 70 50 30 20 0 

 -- шкотски виски       

 --- виски од слада, у судовима од:       

2208 30 32 ---- до 2 литре 80 70 50 30 20 0 

2208 30 38 ---- преко 2 литре 80 70 50 30 20 0 

 --- виски мешани (blended), у судовима од:       

2208 30 52 ---- до 2 литре 80 70 50 0 0 0 

2208 30 58 ---- преко 2 литре 80 70 50 30 20 0 

 --- остало, у судовима од:       

2208 30 72 ---- до 2 литре 80 70 50 30 20 0 

2208 30 78 ---- преко 2 литре 80 70 50 30 20 0 

 -- остало, у судовима од:       

2208 30 82 --- до 2 литре 80 70 50 30 20 0 

2208 30 88 --- преко 2 литре 80 70 50 30 20 0 

2208 40 - Рум и друга алкохолна пића која се добијају 

дестилацијом производа ферментисане 

шећерне трске: 

0 0 0 0 0 0 

2208 50 - Џин и клековача (Geneva)       

 --- џин, у судовима од:       

2208 50 11 --- до 2 литре 0 0 0 0 0 0 
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2208 50 19 --- преко 2 литре 0 0 0 0 0 0 

 --- клековача (Geneva), у судовима од:       

2208 50 91 --- до 2 литре 80 70 60 40 30 0 

2208 50 99 --- преко 2 литре 80 70 50 30 20 0 

2208 60 - Водка 80 70 50 30 20 0 

2208 70 - Ликери и „Cordials”: 0 0 0 0 0 0 

2208 90 -Oстало:       

 -- арак, у судовима од:       

2208 90 11 ---до 2 литре 0 0 0 0 0 0 
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2208 90 19 --- преко 2 литре 0 0 0 0 0 0 

 -- шљивовица, крушковача, трешњевача или 

вишњевача (искључујући ликере) у судовима 

од: 

      

2208 90 33 --- до 2 литре: 80 70 60 50 40 30 

2208 90 38 --- преко 2 литре: 80 70 60 50 40 30 

 -- остале ракије и остала жестока алкохолна 

пића, у судовима од:  
      

 --- до 2 литре:       

2208 90 41 ---- оузо 0 0 0 0 0 0 

 ---- остало:       

 ---- ракије (искључујући ликере):       

 ----- добијене дестилацијом воћа:       

2208 90 45 ------- калвадос 0 0 0 0 0 0 

2208 90 48 ------- остало 80 70 60 50 40 30 

 ------ остало:       

2208 90 52 ------- корн 0 0 0 0 0 0 

2208 90 54 -------- текила 0 0 0 0 0 0 

2208 90 56 -------- остало 0 0 0 0 0 0 

2208 90 69 ----- остала жестока алкохолна пића 80 70 50 40 20 0 

 --- преко 2 литре:       

 ---- ракије (искључујући ликере):       

2208 90 71 ----- добијене дестилацијом воћа 90 80 60 50 30 0 
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2208 90 75 ----- текила 80 70 50 40 20 0 

2208 90 77 ----- остале 80 70 50 40 20 0 

2208 90 78 ---- остала жестока алкохолна пића 80 70 50 40 20 0 

 Неденатурисани етил-алкохол запреминске 

алкохолне јачине мање од 80% vol,  у 

судовима од: 

      

2208 90 91 --- до 2 литре 80 70 50 40 30 20 

2208 90 99 --- преко 2 литре 80 70 50 40 30 20 

2402 Цигаре, цигарилоси и цигарете, од дувана или 

замене дувана: 
      

2402 10 00 - Цигаре и цигарилоси, који садрже дуван 80 70 50 30 20 0 

2402 20 - Цигарете које садрже дуван:       

2402 20 10 -- са садржајем каранфилића 80 70 50 30 20 0 

2402 20 90 -- остале 100 100 100 100 100 100 

2402 90 00 - Oстало 80 70 50 30 20 0 
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2403 Oстали прерађени дуван и производи замене 

дувана; „хомогенизовани” или 

„реконституисани” дуван; екстракти и 

есенције од дувана: 

      

2403 10 -Дуван за пушење, са додатком или без 

додатка замене дувана у било ком односу 
100 100 100 100 100 100 

 Oстало:       

2403 91 00 --„Хомогенизовани” или „реконституисани” 

дуван 
100 100 100 100 100 100 

2403 99 -- Oстало:       

2403 99 10 --- Дуван за жвакање и дуван за ушмркавање 80 70 50 30 20 0 

2403 99 90 --- Oстало 100 100 100 100 100 100 

2905 Ациклични алкохоли и њихови халогени, 

сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати 
      

 - Oстали полихдроксилни алкохоли:       
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2905 43 00 -- Mанитол 0 0 0 0 0 0 

2905 44 -- Д-глуцитол (сорбитол): 0 0 0 0 0 0 

2905 45 00 -- Глицерин 0 0 0 0 0 0 

3301 Етерична уља (без терпена или са терпеном), 

укључујући згуснута и чиста уља;  резиноиди; 

екстраховане уљане смоле; концентрати 

етеричних уља у мастима, неетерским уљима, 

восковима или слично, добијени поступком 

екстракције етеричних уља помоћу масти или 

мацерацијом; споредни терпенски производи 

добијени детерпенацијом етеричних уља; 

водени дестилати и водени раствори 

етеричних уља: 
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3301 90 - Oстало: 0 0 0 0 0 0 

3302 Mешавине мирисних материја и мешавине 

(укључујући алкохолне растворе) на бази 

једне или више тих материја, које се 

употребљавају као сировина у индустрији; 

остали препарати на бази мирисних материја, 

који се употребљавају у производњи пића: 

      

3302 10 - Који се употребљавају у индустрији хране и 

пића 
      

 -- Који се употребљавају у индустрији пића       

 --- Препарати који садрже сва ароматична 

средства, карактеристична за пића: 
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3302 10 10 ---- Са стварном запреминском алкохолном 

јачином преко 0,5%  
0 0 0 0 0 0 

 ---- Oстало:       

3302 10 21 ----- Без млечних масти, сахарозе, изогликозе, 

гликозе или скроба или са садржајем, по маси, 

мање од 1,5% млечне масти, 5% сахарозе или 

изогликозе, 5% гликозе или скроба 

0 0 0 0 0 0 

3302 10 29 ----- Oстало 0 0 0 0 0 0 

3501 Казеин, казеинати и остали деривати казеина; 

лепкови од казеина: 
      

3501 10 - Казеин: 0 0 0 0 0 0 

3501 90  - Oстало:       

3501 90 90 -- Oстало 0 0 0 0 0 0 
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3505 Декстрини и остали модификовани скробови 

(на пример прежелатинизовани или 

естерификовани скробови); лепкови на бази 

скробова, или на бази декстрина или осталих 

модификованих скробова: 

      

3505 10 - Декстрини и остали модификовани 

скробови: 
      

3505 10 10 -- Декстрини 0 0 0 0 0 0 

 -- Oстали модификовани скробови:       

3505 10 90 --- Oстало 0 0 0 0 0 0 

3505 20 - Лепкови: 0 0 0 0 0 0 
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3809 Средства за дораду, носачи боја за убрзање 

бојења или фиксирање материја за бојење и 

остали производи и препарати (на пример, 

средства за апретуру и нагризање), који се 

употребљавају у индустрији текстила, папира, 

коже или сличним индустријама, који нису на 

другим местима поменути нити обухваћени: 

      

3809 10 -На бази скробних материја 0 0 0 0 0 0 
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3823 Индустријске монокарбоксилне масне 

киселине; кисела уља од рафинације; 

индустријски масни алкохоли 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска стопа  ( % од МФН) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
2013. и  

касније  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

3824 Припремљена везивна средства за ливачке 

калупе и ливачка језгра; хемијски производи и 

препарати хемијске индустрије или сродних 

индустрија (укључујући и оне који се састоје 

од мешавина природних производа), који нису 

поменути нити обухваћени на другом месту: 

      

3824 60 - Сорбитол, осим сорбитола из тар. подброја 

2905 44: 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

____________________ 
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ПРОТОКОЛ 2 

о узајамним преференцијалним концесијама за одређена вина, узајамном 

признавању, заштити и контроли ознака вина, алкохолних пића и 

ароматизованих вина 

ЧЛАН 1 

Овај Протокол укључује: 

(1) Споразум о узајамним преференцијалним трговинским концесијама за 

одређена вина (Анекс I овог Протокола). 

(2) Споразум о узајамном признавању, заштити и контроли ознака вина, 

алкохолних пића и ароматизованих вина (Анекс II овог Протокола). 

ЧЛАН 2 

Споразуми поменути у члану 1 односе се на: 

(1) вина из тарифне ознаке 2204 Хармонизованог система Међународне 

конвенције о хармонизованом систему назива  и шифарских ознака роба, 

сачињеног у Бриселу 14. јуна 1983. г, која су произведена од свежег грожђа, 

(а) пореклом из Заједнице и произведена у складу са начелима које регулишу 

енолошке праксе и поступке на које се односи Поглавље V Уредбе Савета 

(ЕЗ) бр. 1493/1999 од 17. маја 1999. о заједничкој организацији тржишта 

вина
8
, са изменама и допунама, и Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 1622/2000 од 

24. јула 2000. која утврђује детаљна правила за примену Уредбе (ЕЗ) бр. 

1493/1999 о заједничкој организацији тржишта вина и успостављању кода 

Заједнице по питању енолошке праксе и процеса
9
, са изменама и 

допунама; 

или 

(б) пореклом из Србије и произведена према правилима којима се руководе 

енолошка пракса и процеси у складу са законом Србије. Ова правила 

којима се руководе енолошка пракса и процеси ће бити у сагласности са 

законодавством Заједнице. 

 

 

                                                
8 Сл Л 179, 14.7.1999, стр. 1. Уредбе у складу са последњим изменама и допунама унетим 

Уредбом (ЕЗ) бр. 1234/2007 (Сл Л 299, 16.11.2007., стр.1). 
9 Сл Л 194, 31.7.2000., стр. 1, Уредбе у складу са последњим изменама и допунама унетим 

Уредбом  (ЕЗ) бр. 2030/20061300/2007 (Сл Л 289, 7.11.2007., стр. 8). 
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(2) алкохолна пића из тарифне ознаке 2208 Конвенције поменуте у ставу 1, која су: 

(а) пореклом из Заједнице и усаглашена са Уредбом Савета (ЕЕЗ) бр. 1576/89 

од 29. маја 1989. која утврђује основна правила у вези дефиниције, описа 

и представљања алкохолних пића
10

, са изменама и допунама и Уредбом 

Комисије (ЕЕЗ) бр. 1014/90 од 24. априла 1990. која поставља детаљна 

правила примене за дефинисање, опис и представљање алкохолних пића
11

 

са изменама и допунама; 

 или 

(б) пореклом из Србије и произведена у складу са законом Србије који је 

усаглашен са законодавством Заједнице. 

(3) ароматизована вина из тарифне ознаке 2205 Конвенције поменуте у ставу 1, 

која су: 

(а) пореклом из Заједнице и усаглашена са Уредбом  Савета (ЕЕЗ) бр. 

1601/91 од 10. јуна 1991. која поставља основна правила у вези 

дефиниције, описа и представљања ароматизованих вина, ароматизованих 

пића на бази вина и коктела од ароматизованих вина
12

, са изменама и 

допунама; 

 или 

(б) пореклом из Србије и произведена у складу са законом Србије који је 

усаглашен са законодавством Заједнице. 

                                                
10 Сл Л 160, 12.6.1989., стр. 1. Уредбе у складу са последњим изменама и допунама унетим 

Актом о приступању из 2005. године. 
11 Сл Л 105, 25.4.1990., стр. 9, Уредбе у складу са последњим изменама и допунама унетим 

Уредбом (ЕЗ) бр. 2140/98 (Сл Л 270, 7.10.1998., стр. 9). 
12 Сл Л 149, 14.6.1991, стр. 1. Уредбе у складу са последњим изменама и допунама унетим 

Актом о приступању из 2005. године. 
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АНЕКС I  ПРОТОКОЛА 2 

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И СРБИЈЕ О УЗАЈАМНИМ 

ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ  ТРГОВИНСКИМ КОНЦЕСИЈАМА ЗА ОДРЕЂЕНА ВИНА 

1. Увоз у Заједницу следећих вина поменутих у члану 2. овог Протокола подлеже 

доле наведеним концесијама: 

Тарифна 

ознака 

Опис 

(у складу са чланом 2 став 

 1 тачка б  

Протокола 2) 

Примење

на 

стопа 

царине 

количин

а (hl) 

Посебне 

одредбе 

еx 2204 10 

еx 2204 21 

 

Квалитетно пенушаво вино  
Вино од свежег грожђа 

слободн
о 

53.000 (1) 

еx 2204 29 Вино од свежег грожђа слободно 10.000 (1) 

(1) Консултације се могу одржати на захтев једне од Страна како би се 

прилагодиле квоте пребацивањем количина са квоте која се односи на 

тарифну ознаку еx 2204 29 на квоту која се односи на тарифну ознаку еx 

2204 10 и еx 2204 21. 

2. Заједница одобрава преференцијалну стопу царине, која износи нула у оквиру 

царинских квота одређених у тачки 1, под условом да Србија не исплаћује 

никакве извозне субвенције за извоз ових количина. 

3. Увоз у Србију следећих вина поменутих у члану 2. овог Протокола подлеже 

доле наведеним концесијама: 

Српска 

тарифна 

ознака  

Опис 

(у складу са чланом 2 

став  1 тачка (а)  

Протокола 2 

Примењен

а стопа 

царине 

Количине  

након ступања 

на снагу (hl)  

еx 2204 10  
еx 2204 21 

Квалитетно пенушаво 

вино  
Вино од свежег грожђа 

слободно 25.000 

4. Србија одобрава преференцијалну стопу царине, која износи нула у оквиру 

царинских квота одређених у тачки 3, под условом да Заједница не исплаћује 

никакве извозне субвенције за извоз ових количина. 

5. Правила која се односе на порекло производа која ће се примењивати у оквиру 

овог Анекса Споразума биће одређена у Протоколу 3 Споразума о 

стабилизацији и придруживању. 

6. Увоз вина према концесијама договореним овим споразумом зависи од 

подношења сертификата и пропратне документације у складу са Уредбом 

Комисије (ЕЗ) бр. 883/2001 од 24. априла 2001. која прописује детаљна правила 

за примену Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 1493/1999 у погледу трговине са трећим 
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земљама у области производње вина
13

 тако да је поменуто вино усаглашено са 

чланом 2 став 1 Протокола 2. Сертификат и пропратну документацију издаваће 

обострано признато званично тело са листе коју су заједнички сачинили. 

7. Стране ће испитати могућност да једна другој одобре додатне концесије 

узевши у обзир развој трговине вином између страна најкасније 3 године након 

што овај споразум ступи на снагу. 

8. Стране ће обезбедити да се узајамно додељене бенефиције не доводе у питање 

другим мерама. 

9. На захтев било које Стране, одржаће се консултације у вези било ког проблема 

у вези са функционисањем овог споразума. 

                                                
13 Сг Л 128, 10.5.2001., стр. 1. Уредбе у складу са последњим изменама и допунама унетим 

Уредбом (ЕЗ) бр. 1234/2007 (Сг Л 299, 16.11.2007., стр. 1). 
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АНЕКС II  ПРОТОКОЛА 2 

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И СРБИЈЕ О УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ, 

ЗАШТИТИ И КОНТРОЛИ ИМЕНА ВИНА, АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И АРОМАТИЗОВАНИХ ВИНА 

ЧЛАН 1 

Циљ 

1. Стране ће, на бази недискриминације и реципроцитета, признати, заштитити и 

контролисати имена производа поменутих у члану 2 овог протокола у складу са 

условима датим овим анексом. 

2. Стране ће предузети све опште и посебне мере које су неопходне да се 

обезбеди испуњавање обавеза и постизање циљева наведених у овом анексу. 

ЧЛАН 2 

Дефиниције 

За потребе Споразума у овом Анексу и, осим када је у њему изричито наведено 

другачије: 

(а) „пореклом“, када се односи на име неке од Страна, значи да: 

- је вино произведено у потпуности у оквирима те Стране, искључиво од 

грожђа које је убрано само на подручју дате Стране, 

- је алкохолно пиће или ароматизовано вино произведено у оквирима те 

Стране; 

(б) „географска ознака“ као што је наведено у Додатку 1 значи ознаку као што је 

дефинисано чланом 22 (1) Споразума о трговинским аспектима права 

интелектуалне својине (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights) (у даљем тексту "TRIPS Споразум"); 

(в) „традиционални назив“ значи традиционално коришћено име, као што је 

одређено у Додатку 2, које се нарочито односи на метод производње или 

квалитет, боју, врсту или место, или одређени догађај повезан са историјатом 

дотичног вина и признато је законима и прописима Стране у сврху описивања и 

представљања таквог вина које води порекло са територије те Стране; 

(г) „хомоним“ значи исту географску ознаку или исти традиционални назив, или 

такав израз који је толико сличан да је вероватно да ће изазвати забуну, за 

означавање различитих места, процедура или ствари; 

(д) „опис“ значи речи употребљене да би се описало вино, алкохолно пиће или 

ароматизовано вино на етикети или у пропратној документацији за транспорт 

вина, алкохолног пића или ароматизованог вина, у трговинској документацији, 

нарочито у фактурама или отпремницама, и у рекламном материјалу; 
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(ђ) „декларисање“ значи све описе и остала упућивања, знаке, дизајн, географске 

ознаке  или жигове по којима се међусобно разликују вина, алкохолна пића или 

ароматизована вина и које се појављују на истој посуди, укључујући и затварач 

или цедуљицу причвршћену за посуду и навлаку која покрива грлић флаше; 

(е) „представљање“ значи свеукупне изразе, наговештаје и слично који се односе на 

вино, алкохолно пиће или ароматизовано вино који се користе у декларисању, на 

паковању; на судовима, поклопцима, у рекламама и/или продајним промоцијама 

било које врсте; 

(ж) „паковање“ значи заштитне омотаче, као што су папир, све врсте облоге од 

сламе, картонске кутије и сандуци, који се користе приликом транспорта једног 

или више судова или приликом продаје крајњем потрошачу; 

(з) „произведено“ значи комплетан процес прављења вина, алкохолних пића и 

ароматизованих вина; 

(и) „вино“ значи искључиво пиће настало потпуном или делимичном алкохолном 

ферментацијом свежег грожђа од сорти винове лозе наведених у Анексу овог 

Споразума без обзира да ли је цеђено или не, или од његове шире; 

(ј) „сорте винове лозе“ значи сорте биљке Vitis Vinifera не доводећи у питање 

законодавство које нека Страна може имати у вези употребе различитих сорти 

винове лозе за производњу вина у оквирима те Стране; 

(к) „Споразум СТО“ значи Споразум из Маракеша којим се успоставља Светска 

трговинска организација, сачињен 15. априла 1994. 

ЧЛАН 3 

Основна правила увоза и пласмана 

Осим уколико није другачије предвиђено овим споразумом, увоз и пласман производа 

наведених у члану 2 овог Протокола спроводиће се у складу са законима и прописима 

који се примењују на територији Стране.  

 

 

ПОГЛАВЉЕ I 

УЗАЈАМНА ЗАШТИТА ИМЕНА ВИНА, АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И АРОМАТИЗОВАНИХ ВИНА 

ЧЛАН 4 

Заштићена имена 

Не доводећи у питање чланове 5, 6 и 7 овог поглавља, следеће подлеже заштити: 

(а) за производе наведене у члану 2 овог протокола: 
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 референце на име земље чланице из које вино, алкохолно пиће или 

ароматизовано вино води порекло или остале називе који се користе да означе 

земљу чланицу, 

 географске ознаке, наведене у Додатку 1, Део А, тачке (а) за вина (б) за 

алкохолна пића и (в) за ароматизована вина, 

 традиционални називи наведени у Додатку 2, Део А. 

(б) за вина, алкохолна пића или ароматизована вина пореклом из Србије: 

 референце на име "Србија" или било који други назив којим се именује та земља, 

 географске ознаке, наведене у Додатку 1, Део Б, тачке (а) за вина (б) за 

алкохолна пића и (в) за ароматизована вина, 

 традиционални називи наведени у Додатку 2, Део B. 

ЧЛАН 5 

Заштита имена која се односе на земље чланице Заједнице и Србију  

1. У Србији, референце на земље чланице Заједнице, и остале називе који се 

користе да означе земљу чланицу, у циљу идентификовања порекла вина, 

алкохолног пића и ароматизованог вина: 

(а) биће резервисани за вина, алкохолна пића и ароматизована вина која воде 

порекло из дотичне земље чланице, и 

(б) неће бити употребљени од стране Заједнице на начин који се разликује од 

оног предвиђеног законима и прописима Заједнице. 

2. У Заједници, референце на Србију, и остале називе који се користе да означе 

Србију (без обзира да ли су праћени именом сорте винове лозе или не), у циљу 

идентификовања порекла вина, алкохолног пића и ароматизованог вина: 

(а) биће резервисани за вина, алкохолна пића и ароматизована вина која воде 

порекло из Србије, и 

(б) неће бити употребљени од стране Србије на начин који се разликује од 

оног предвиђеног законима и прописима Србије. 

ЧЛАН 6 

Заштита ознака географског порекла 

1. У Србији, географске ознаке за Заједницу које су наведене у Додатку 1, Део А: 

(а) биће заштићене за вина, алкохолна пића и ароматизована вина која воде 

порекло из Заједнице, и 

(б) неће бити употребљене на начин који није у складу са условима 

предвиђеним законима и прописима Заједнице. 
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2. У Заједници, географске ознаке за Србију које су наведене у Додатку 1, Део Б: 

(а) биће заштићене за вина, алкохолна пића и ароматизована вина која воде 

порекло из Србије, и  

(б) неће бити употребљене на начин који није у складу са условима 

предвиђеним законима и прописима Србије. 

Без обзира на Члан 2 став 2 тачка б Протокола у делу који се односи на 

законодавство ЕУ у вези алкохолних пића, трговачки називи за алкохолна пића 

пореклом из Србије и пласирана у ЕУ неће се допуњавати или заменити 

ознаком географског порекла. 

3. Стране ће предузети све потребне мере, у складу са Анексом овог споразума, за 

узајамну заштиту ознака наведених у члану 4 (а) и (б), друга тачка, којима се 

описују и представљају вина, алкохолна пића и ароматизована вина која воде 

порекло са територије Страна. У том циљу, свака Страна ће користити 

одговарајућа правна средства наведена у члану 23 TRIPS Споразума како би се 

обезбедила ефикасна заштита и спречила употреба географских ознака у сврху 

идентификације вина, алкохолних пића и ароматизованих вина која нису 

покривена дотичним ознакама или описима. 

4. Географске ознаке наведене у члану 4 биће резервисане искључиво за 

производе који воде порекло са територије Стране на коју се односе и могу се 

користити само под условима које постављају закони и прописи те Стране. 

5. Заштита коју пружа овај споразум ће посебно спречити било какву употребу 

заштићених имена за вина, алкохолна пића и ароматизована вина која не 

потичу из означене географске области, и примењиваће се чак и када је: 

- назначено право порекло вина, алкохолног пића или ароматизованог 

вина, 

- дотична географска ознака  употребљена у преводу, 

- име пропраћено изразима као што су 'врста', 'тип', 'стил', 'имитација', 

'метод' или другим сличним изразима, 

- заштићено име на било који начин употребљено за производе који 

потпадају под тарифну ознаку 20.09 Хармонизованог система 

Међународне конвенције о хармонизованом систему назива  и шифарских 

ознака роба, сачињене у Бриселу 14. јуна 1983.  

6. Уколико су географске ознаке наведене у Додатку 1 хомоними, биће заштићена 

свака ознака, под условом да је употребљена у доброј вери. Стране ће 

заједнички одлучити о практичним условима употребе према којима ће се 

хомонимне географске ознаке  међусобно разликовати, узевши у обзир потребу 

да се обезбеди равноправан третман дотичних произвођача и да се потрошачи 

не доводе у заблуду. 

7. Ако је географска ознака наведена у Додатку 1 хомонимна са географском 

ознаком  неке треће земље, примењује се члан 23 (3) TRIPS Споразума . 
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8. Одредбе овог Анекса Споразума из овог ни на који начин неће доводити у 

питање право било ког лица да користи, у сврху трговине, сопствено име или 

име свог претходника у том послу, осим уколико се то име користи на такав 

начин да  доводи потрошаче у заблуду.  

9. Ништа у оквиру овог анекса Споразума не обавезује једну Страну да заштити 

географску ознаку друге Стране наведену у Додатку 1 која није, или је 

престала да буде заштићена у својој земљи порекла или која је престала да се 

користи у тој земљи. 

10.  Ступањем на снагу овог споразума, Стране престају да сматрају да су заштићена 

географска имена наведени у Додатку 1 уобичајена у језику Страна као 

заједнички назив за вина, алкохолна пића и ароматизована вина као што је 

предвиђено чланом 24(6) TRIPS Споразума.  

ЧЛАН 7 

Заштита традиционалних назива 

1. У Србији, традиционални називи за Заједницу наведени у Додатку 2: 

(а) неће се користити за опис или представљање вина које потиче из Србије; 

и 

(б) не могу се користити за опис или представљање вина које потиче из 

Заједнице, осим уколико се односе на вина са пореклом и категоријом и 

на језику као што је наведено у Додатку 2 и под условима предвиђеним 

законима и прописима Заједнице. 

2. У Заједници, традиционални називи за Србију наведени у Додатку 2 неће се 

користити за опис или представљање вина које потиче из Заједнице; и не могу 

се користити за опис или представљање вина које потиче из Србије осим 

уколико се односе на вина са пореклом и категоријом и на српском језику као 

што је наведено у Додатку 2 и под условима предвиђеним законима и 

прописима Србије. 

3. Стране ће предузети све потребне мере, у складу са овим Поглављем, за 

узајамну заштиту традиционалних назива наведених у члану 4 а који се користе 

за опис и представљање вина која потичу са територије Страна. У том циљу, 

Стране ће обезбедити одговарајућа правна средства како би обезбедиле 

ефикасну заштиту и спречиле употребу традиционалних назива за описивање 

вина која немају права на те традиционалне називе, чак и када су употребљени 

традиционални називи пропраћени изразима као што су 'врста', 'тип', 'стил', 

'начин', 'метод' или сличним. 

4. Уколико су традиционални називи наведени у Додатку 2 хомоними, биће 

заштићен сваки назив под условом да је употребљен у доброј вери и да се 

потрошачи не доводе у заблуду у вези правог порекла вина. Стране ће 

заједнички одлучити о практичним условима употребе према којима ће се 

хомонимни традиционални називи међусобно разликовати, узевши у обзир 

потребу да се обезбеди равноправан третман дотичних произвођача и да се 

потрошачи не доводе у заблуду. 
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5. Заштита традиционалних назива примениће се искључиво на: језик или језике 

и писма на којима се појављују у Додатку 2, а не и на превод; и за категорије 

производа за које су заштићени код Страна као што је изнето у Додатку 2. 

ЧЛАН 8 

Жигови 

1. Одговорни заводи страна ће одбити регистрацију жига за вино, алкохолно пиће 

или ароматизовано вино који је идентичан са, или сличан или садржи референцу 

на географску ознаку заштићену у складу са чланом 4, поглавље 1 овог 

споразума, који се односи на вино, алкохолно пиће или ароматизовано вино које 

нема то порекло и које не испуњава релевантна правила која регулишу његову 

употребу.  

 

2. Одговорни заводи Страна ће одбити регистрацију жига за вино који садржи, или 

се састоји од традиционалног назива заштићеног  овим анексом Споразума а, 

ако дато вино није оно за које је тај традиционални назив резервисан, као што је 

назначено у Додатку 2. 

ЧЛАН 9 

Извози  

Стране ће предузети све потребне кораке да би се осигурало да се приликом извоза 

вина, алкохолних пића и ароматизованих вина која воде порекло из једне од Страна у 

неку трећу земљу, заштићене географске ознаке  наведене у Члану 4 (а) и 4 (б) друга 

тачка и, за вина, традиционални називи те стране наведени у Члану 4 (а) и 4 (б) трећа 

тачка не користе за описивање и представљање производа који воде порекло из друге 

Стране. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II 

СПРОВОЂЕЊЕ И УЗАЈАМНА ПОМОЋ НАДЛЕЖНИХ ВЛАСТИ И 

УПРАВЉАЊЕ ОВИМ АНЕКСОМ СПОРАЗУМА 

ЧЛАН 10 

Радна група 

1) Формираће се радна група која ће радити  под окриљем Пододбора за 

пољопривреду, који има бити формиран у складу са чланом 123 Споразума о 

стабилизацији и придруживању.  

2) Радна група ће обезбеђивати правилно функционисање овог анекса Споразума и 

прегледаће сва питања која могу проистећи из његове примене.  

3) Радна група може дати препоруке, разматрати и давати сугестије о свим питањима 

од заједничког интереса из области вина, алкохолних пића и ароматизованих вина 

која би могла допринети постизању циљева овог анекса Споразума. Радна група ће 
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се састајати на захтев било које од Страна, наизменично у Заједници и у Србији, у 

време, на месту и на начин који Стране заједно утврде. 

ЧЛАН 11 

Задаци страна 

1. Стране ће директно или преко радне групе наведене у члану 10 одржавати 

контакте по свим питањима која се односе на примену и функционисање овог 

споразума.  

2. Србија именује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде као 

тело које ће је представљати. Европска заједница именује Генерални директорат 

за пољопривреду и рурални развој Европске комисије као тело које ће је 

представљати. У случају промене тела које ју представља, Страна ће о тој 

промени обавестити другу Страну.  

3. Представничко тело ће обезбедити координацију активности свих тела 

надлежних за спровођење овог анекса Споразума . 

4. Стране ће: 

(а) међусобно мењати и допуњавати листе наведене у Члану 4 одлуком Одбора 

за стабилизацију и придруживање водећи рачуна о свим изменама и 

допунама закона и прописа Страна; 

(б) заједнички одлучити, одлуком Одбора за стабилизацију и придруживање, о 

изменама Додатака Споразума из овог Анекса. Додаци ће се сматрати 

измењеним почев од датума евидентираног у преписци између Страна, или 

од датума одлуке Радне групе, у зависности од случаја;  

(в) заједнички одлучити о практичним условима наведеним у члану 6 став 6; 

(г) једна другу обавестити о намери доношења нових прописа или измени 

постојећих прописа од јавног интереса, као што су заштита здравља или 

заштита потрошача, а који имају утицаја на сектор вина, алкохолних пића и 

ароматизованих вина; 

(д) једна другу обавестити о свим законским, административним и судским 

одлукама које се односе на примену овог анекса Споразума и обавестити се 

међусобно о мерама усвојеним на основу таквих одлука. 

ЧЛАН 12 

Примена и деловање овог Анекса Споразума  

Стране именују контакте наведене у Додатку 3 који су одговорни за примену и 

деловање овог анекса Споразума. 

ЧЛАН 13 

Спровођење и узајамна помоћ страна 

1. Уколико описивање или представљање вина, алкохолног пића или 

ароматизованог вина, нарочито приликом декларисања, у званичној или 

трговинској документацији или рекламирању, није у складу са овим анексом 

Споразума, Стране ће применити потребне административне мере и/или 

покренути законски поступак са циљем сузбијања нелојалне конкуренције или 

спречавања незаконите употребе заштићене ознаке на било који други начин. 
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2. Мере и поступци наведени у ставу 1 ће се нарочито примењивати: 

(а) када се описи или превод описа, назива, натписа или илустрација које се 

односе на вино, алкохолно пиће или ароматизована вина чији су називи 

заштићени Анексом овог споразума користе директно или индиректно, 

дајући лажну или обмањујућу информацију у погледу порекла, природе 

или квалитета вина, алкохолног пића или ароматизованог вина.  

(б) када се за паковање користе судови који доводе у заблуду у погледу 

порекла вина. 

3. Уколико једна од Страна има разлога да сумња да: 

(а) вино, алкохолно пиће или ароматизовано вино у складу са дефиницијом 

из члана 2, које је у промету или које је било у промету у Србији и 

Заједници, не испуњава правила која регулишу сектор вина, алкохолних 

пића или ароматизованих вина у Заједници или у Србији или одредбе 

овог споразума; и 

(б) ако је такво неиспуњавање од нарочитог интереса за другу Страну и 

могло би довести до предузимања административних мера и/или 

законских поступака, 

она ће о томе одмах обавестити представничко тело друге Стране.  

4. Информација пружена у складу са ставом 3 садржаће детаљне податке о 

неиспуњавању правила која регулишу сектор вина, алкохолних пића и 

ароматизованих вина Стране и/или неиспуњавању овог анекса Споразума и пратиће 

их званична, трговинска или друга одговарајућа документација, са подацима о свим 

административним мерама или законским поступцима који могу бити предузети, 

ако је потребно.  

ЧЛАН 14 

Консултације 

1. Стране ће започети консултације ако једна од њих сматра да друга није 

испунила обавезе прописане овим анексом Споразума.  

2. Страна која тражи консултације ће другој страни пружити све информације 

неопходне за детаљно испитивање датог случаја.  

3. У случајевима када одуговлачење може угрозити здравље људи или умањити 

ефикасност мера за сузбијање превара, могу се предузети одговарајуће 

привремене заштитне мере, без претходних консултација, под условом да се 

консултације одрже одмах након предузимања тих мера.  

4. Уколико, након консултација предвиђених ставовима 1 и 3, Стране не постигну 

договор, Страна која је тражила консултације или која је предузела мере 

наведене у ставу 3 може предузети одговарајуће мере у складу са чланом 129. 

Споразума о стабилизацији и придруживању да би се омогућила одговарајућа 

примена овог анекса Споразума. 
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ПОГЛАВЉЕ III 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 15 

Транзит малих количина 

I Овај анекс Споразума се неће примењивати на вина, алкохолна пића и 

ароматизована вина која: 

(а) су у транзиту преко територије једне од Страна, или 

(б) потичу са територије једне од Страна, а отпремају се у малим количинама 

између тих Страна под условима и у складу са процедурама предвиђеним 

ставом II: 

II. Следећи производи који се односе на вина, алкохолна пића и ароматизована 

вина се сматрају малим количинама: 

1. количине у обележеним посудама од највише 5 литара које имају запушач 

за једнократну употребу, при чему укупна превезена количина, било да се 

састоји од одвојених пошиљака или не, не прелази 50 литара; 

2. (а) количине које су део личног пртљага путника а не прелазе 30 

литара; 

(б) количине које у пошиљкама једно приватно лице шаље другом у 

количинама не већим од 30 литара; 

(ц) количине које чине део имовине приватних лица која се селе; 

(д) количине које се увозе за потребе научних или стручних 

експеримената, чија је максимална количина 1 хектолитар; 

(е) количине које се увозе за дипломатска, конзуларна или слична 

представништва као део њихове квоте ослобођене од царина; 

(ф)  количине које се држе утоварене на међународним превозним 

средствима као залихе за послужење. 

Изузетак из тачке 1 се не може комбиновати са једним или више изузетака из 

тачке 2. 

ЧЛАН 16 

Пласман постојећих залиха 

1. Вина, алкохолна пића или ароматизована вина која су у време ступања на снагу 

овог споразума била произведена, припремљена, описана и представљена у 

складу са интерним законима и прописима Страна, али су забрањена овим 

анексом Споразума, могу се продавати док трају залихе. 

2. Уколико Стране не усвоје другачије одредбе, вина, алкохолна пића или 

ароматизована вина која су произведена, припремљена, описана и представљена 

у складу са овим анексом Споразума, али чија производња, припрема, опис и 

представљање престају да буду у складу са њим као резултат измене Споразума, 

могу се и даље пласирати док трају залихе. 
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ДОДАТАК 1 

ЛИСТА ЗАШТИЋЕНИХ ОЗНАКА  

(као што је наведено у члановима 4 и 6 Анекса II Протокола 2) 

ДЕО А: У ЗАЈЕДНИЦИ 

(А) - ВИНА КОЈА ПОТИЧУ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 

АУСТРИЈА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

Burgenland 

Carnuntum 

Donauland 

Kamptal 

Kärnten 

Kremstal 

Mittelburgenland 

Neusiedlersee 

Neusiedlersee-Hügelland 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Südburgenland 

Süd-Oststeiermark 

Südsteiermark 

Thermenregion 

Tirol 

Traisental 

Vorarlberg 

Wachau 

Weinviertel 
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Weststeiermark 

Wien 

2. Стона вина са географском ознаком 

Bergland 

Steire 

Steirerland 

Weinland 

Wien 

БЕЛГИЈА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

Côtes de Sambre et Meuse 

Hagelandse Wijn 

Haspengouwse Wijn 

Heuvellandse wijn 

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn 

2. Стона вина са географском ознаком 

Vin de pays des jardins de Wallonie 

Vlaamse landwijn 

БУГАРСКА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

Називи одрeђених региона 

Асеновград (Asenovgrad) 

Черноморски район (Black Sea Region) 

Брестник (Brestnik) 

Драгоево (Dragoevo) 

Евксиноград (Evksinograd) 

Хан Крум (Han Krum) 

Хърсово (Harsovo) 

Хасково (Haskovo) 

Хисаря (Hisarya) 

Ивайловград (Ivaylovgrad) 

Карлово (Karlovo) 

Карнобат (Karnobat) 

Ловеч (Lovech) 

Лозица (Lozitsa) 

Лом (Lom) 

Плевен (Pleven) 

Пловдив (Plovdiv) 

Поморие (Pomилиie) 

Русе (Ruse) 

Сакар (Sakar) 

Сандански (Sandanski) 

Септември (Septemvri) 

Шивачево (Shivachevo) 

Шумен (Shumen) 

Славянци (Slavyantsi) 

Сливен (Sliven) 

Южно Черноморие (Southern Black Sea 

Coast) 

Стамболово (Stambolovo) 

Стара Загора (Stara Zagилиa) 
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Любимец (Lyubimets) 

Лясковец (Lyaskovets) 

Мелник (Melnik) 

Монтана (Montana) 

Нова Загора (Nova Zagилиa) 

Нови Пазар (Novi Pazar) 

Ново село (Novo Selo) 

Оряховица (Oryahovitsa) 

Павликени (Pavlikeni) 

Пазарджик (Pazardjik) 

Перущица (Perushtitsa) 

Сухиндол (Suhindol) 

Сунгурларе (Sungurlare) 

Свищов (Svishtov) 

Долината на Струма (Struma Valley) 

Търговище (Targovishte) 

Върбица (Varbitsa) 

Варна (Varna) 

Велики Преслав (Veliki Preslav) 

Видин (Vidin) 

Враца (Vratsa) 

Ямбол (Yambol) 

2. Стона вина са географском ознаком 

Дунавска равнина (Danube Plain) 

Тракийска низина (Thracian Lowlands) 

КИПАР 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

На грчком На енглеском 

Регион Под-регион 
(без обзира да 

ли му претходи 

назив региона) 

Регион Под-регион 
(без обзира да 

ли му претходи 

назив региона) 

Κνπκαλδαξία 
Λαόλα Αθάκα  

Βνπλί Παλαγηάο – Ακπειίηεο 

Πηηζηιηά 

 Commandaria 
Laona Akama 

Vouni Panayia – Ambelitis 

Pitsilia 

 

Κξαζνρώξηα Λεκεζνύ Αθάκεο или 
Λαόλα 

Krasohora Lemesou Afames или 
Laona 

2. Стона вина са географском ознаком 

На грчком На енглеском 

Λεκεζόο 

Πάθνο 

Λεπθσζία 

Λάξλαθα 

Lemesos 

Pafos 

Lefkosia 

Larnaka 

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА  

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

Регион 

(без обзира да ли му следи назив 

под-региона) 

Под-регион 

(без обзира да ли му следи  назив 

виноградарске области и/или назив 

виноградарског поседа) 

Č e c h y  Litoměřická 
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Mělnická 

M o r a v a  Mikulovská 

slovácká 

velkopavlovická 

znojemská 

2. Стона вина са географском ознаком 

české zemské víno  

moravské zemské víno  

ФРАНЦУСКА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

Alsace Grand Cru, праћено  називом  мање географске јединице 

Alsace, без обзира да ли је праћено називом мање географске јединице 

Alsace или Vin d‟Alsace, без обзира да ли је праћено са „Edelzwicker‟ или називом 

винске сорте и/или називом мање географске јединице 

Ajaccio 

Aloxe-Corton 

Awou, без обзира да ли је праћено са Val de Loire или Coteaux de la Loire, или 

Villages Brissac 

Awou, без обзира да ли је праћено са „Gamay‟, „Mousseu‟ или „Villages‟ 

Arbois 

Arbois Pupillin 

Auxey-Duresses или Auxey-Duresses Côte de Beaune или Auxey-Duresses Côte de 

Beaune-Villages 

Bandol 

Banyuls 

Barsac 

Bâtard-Montrachet 

Béarn или Béarn Bellocq 

Beaujolais Supérieur 

Beaujolais, без обзира да ли је праћено називом мање географске јединице 

Beaujolais-Villages 

Beaumes-de-Venise, без обзира да ли му претходи „Muscat de‟ 

Beaune 

Bellet или Vin de Bellet 

Bergerac 

Bienvenues Bâtard-Montrachet 
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Blagny 

Blanc Fumé de Pouilly 

Blanquette de Limoux 

Blaye 

Bonnes Mares 

Bonnezeaux 

Bordeaux Côtes de Francs 

Bordeaux Haut-Benauge 

Bordeaux, без обзира да ли је праћено  са  „Clairet‟ili „Supérieur‟ или „Rosé‟ или 

„mousseux‟ 

Bourg 

Bourgeais 

Bourgogne, без обзира да ли је праћено  са  „Clairet‟ или „Rosé‟ или називом мање 

географске јединице  

Bourgogne Aligoté 

Bourgueil 

Bouzeron 

Brouilly 

Buzet 

Cabardès 

Cabernet d‟Anjou 

Cabernet de Saumur 

Cadillac 

Cahors 

Canon-Fronsac 

Cap Corse, којем претходи „Muscat de‟ 

Cassis 

Cérons 

Chablis Grand Cru, без обзира да ли је праћено називом мање географске јединице  

Chablis, без обзира да ли је праћено називом мање географске јединице 

Chambertin 

Chambertin Clos de Bèze 

Chambolle-Musigny 

Champagne 

Chapelle-Chambertin 

Charlemagne 
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Charmes-Chambertin 

Chassagne-Montrachet или Chassagne-Montrachet Côte de Beaune или Chassagne-

Montrachet Côte de Beaune-Villages 

Château Châlon 

Château Grillet 

Châteaumeillant 

Châteauneuf-du-Pape 

Châtillon-en-Diois 

Chenas 

Chevalier-Montrachet 

Cheverny 

Chinon 

Chiroubles 

Chorey-lès-Beaune или Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune или Chorey-lès-Beaune 

Côte de Beaune-Villages 

Clairette de Bellegarde 

Clairette de Die 

Clairette du Languedoc, без обзира да ли је праћено називом мање географске 

јединице  

Clos de la Roche 

Clos de Tart 

Clos des Lambrays 

Clos Saint-Denis 

Clos Vougeot 

Collioure 

Condrieu 

Corbières, без обзира да ли је праћено са Boutenac 

Cornas 

Corton 

Corton-Charlemagne 

Costières de Nîmes 

Côte de Beaune, без обзира да ли је праћено називом мање географске јединице  

Côte de Beaune-Villages 

Côte de Brouilly 

Côte de Nuits 

Côte Roannaise 
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Côte Rôtie 

Coteaux Champenois, без обзира да ли је праћено називом мање географске 

јединице  

Coteaux d‟Aix-en-Provence 

Coteaux d‟Ancenis, без обзира да ли је праћено винском сортом 

Coteaux de Die 

Coteaux de l‟Aubance 

Coteaux de Pierrevert 

Coteaux de Saumur 

Coteaux du Giennois 

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet 

Coteaux du Languedoc, без обзира да ли је праћено називом мање географске 

јединице  

Coteaux du Layon или Coteaux du Layon Chaume 

Coteaux du Layon, без обзира да ли је праћено називом мање географске јединице  

Coteaux du Loir 

Coteaux du Lyonnais 

Coteaux du Quercy 

Coteaux du Tricastin 

Coteaux du Vendômois 

Coteaux Varois 

Côte-de-Nuits-Villages 

Côtes Canon-Fronsac 

Côtes d‟Auvergne, без обзира да ли је праћено називом мање географске   

                                јединице 

Côtes de Beaune, без обзира да ли је праћено називом мање географске   

                              јединице 

Côtes de Bergerac 

Côtes de Blaye 

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire 

Côtes de Bourg 

Côtes de Brulhois 

Côtes de Castillon 

Côtes de Duras 

Côtes de la Malepère 

Côtes de Millau 
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Côtes de Montravel 

Côtes de Provence, без обзира да ли је праћено са  Sainte Victoire 

Côtes de Saint-Mont 

Côtes de Toul 

Côtes du Forez 

Côtes du Frontonnais, без обзира да ли је праћено са  Fronton или Villaudric 

Côtes du Jura 

Côtes du Lubéron 

Côtes du Marmandais 

Côtes du Rhône 

Côtes du Rhône Villages, без обзира да ли је праћено називом мање географске                                          

јединице  

Côtes du Roussillon 

Côtes du Roussillon Villages, без обзира да ли је праћено називом мање географске  

јединице Caramany, или Latour de France или Les Aspres или Lesquerde или Tautavel 

Côtes du Ventoux 

Côtes du Vivarais 

Cour-Cheverny 

Crémant d‟Alsace 

Crémant de Bordeaux 

Crémant de Bourgogne 

Crémant de Die 

Crémant de Limoux 

Crémant de Loire 

Crémant du Jura 

Crépy 

Criots Bâtard-Montrachet 

Crozes Ermitage 

Crozes-Hermitage 

Echezeaux 

Entre-Deux-Mers или Entre-Deux-Mers Haut-Benauge 

Ermitage 

Faugères 

Fiefs Vendéens, без обзира да ли је праћено са  "lieu dits" Mareuil или Brem или Vix 

или Pissotte 

Fitou 
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Fixin 

Fleurie 

Floc de Gascogne 

Fronsac 

Frontignan 

Gaillac 

Gaillac Premières Côtes 

Gevrey-Chambertin 

Gigondas 

Givry 

Grand Roussillon 

Grands Echezeaux 

Graves 

Graves de Vayres 

Griotte-Chambertin 

Gros Plant du Pays Nantais 

Haut Poitou 

Haut-Médoc 

Haut-Montravel 

Hermitage 

Irancy 

Irouléguy 

Jasnières 

Juliénas 

Jurançon 

L‟Etoile 

La Grande Rue 

Ladoix или Ladoix Côte de Beaune или Ladoix Côte de beaune-Villages 

Lalande de Pomerol 

Languedoc, без обзира да ли је праћено називом мање географске  јединице  

Latricières-Chambertin 

Les-Baux-de-Provence 

Limoux 

Lirac 

Listrac-Médoc 
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Loupiac 

Lunel, без обзира да ли му претходи „Muscat de‟ 

Lussac Saint-Émilion 

Mâcon или Pinot-Chardonnay-Macôn 

Mâcon, без обзира да ли је праћено називом мање географске јединице  

Mâcon-Villages 

Macvin du Jura 

Madiran 

Maranges Côte de Beaune или Maranges Côtes de Beaune-Villages 

Maranges, без обзира да ли је праћено називом мање географске  јединице  

Marcillac 

Margaux 

Marsannay 

Maury 

Mazis-Chambertin 

Mazoyères-Chambertin 

Médoc 

Menetou Salon, без обзира да ли је праћено називом мање географске  јединице  

Mercurey 

Meursault или Meursault Côte de Beaune или Meursault Côte de Beaune-Villages 

Minervois 

Minervois-la-Livinière 

Mireval 

Monbazillac 

Montagne Saint-Émilion 

Montagny 

Monthélie или Monthélie Côte de Beaune или Monthélie Côte de Beaune-Villages 

Montlouis, без обзира да ли је праћено са „mousseux‟ или „pétillant‟ 

Montrachet 

Montravel 

Morey-Saint-Denis 

Morgon 

Moselle 

Moulin-à-Vent 

Moulis 
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Moulis-en-Médoc 

Muscadet 

Muscadet Coteaux de la Loire 

Muscadet Côtes de Grandlieu 

Muscadet Sèvre-et-Maine 

Musigny 

Néac 

Nuits 

Nuits-Saint-Georges 

Orléans 

Orléans-Cléry 

Pacherenc du Vic-Bilh 

Palette 

Patrimonio 

Pauillac 

Pécharmant 

Pernand-Vergelesses или Pernand-Vergelesses Côte de Beaune или Pernand-

Vergelesses Côte de Beaune-Villages 

Pessac-Léognan 

Petit Chablis, без обзира да ли је праћено називом мање географске  јединице  

Pineau des Charentes 

Pinot-Chardonnay-Macôn 

Pomerol 

Pommard 

Pouilly Fumé 

Pouilly-Fuissé 

Pouilly-Loché 

Pouilly-sur-Loire 

Pouilly-Vinzelles 

Premières Côtes de Blaye 

Premières Côtes de Bordeaux, без обзира да ли је праћено називом мање географске  

јединице 

               Puisseguin Saint-Émilion 

Puligny-Montrachet или Puligny-Montrachet Côte de Beaune или Puligny-Montrachet 

Côte de Beaune-Villages 

Quarts-de-Chaume 
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Quincy 

Rasteau 

Rasteau Rancio 

Régnié 

Reuilly 

Richebourg 

Rivesaltes, без обзира да ли му претходи  „Muscat de‟ 

Rivesaltes Rancio 

Romanée (La) 

Romanée Conti 

Romanée Saint-Vivant 

Rosé d‟Anjou  

Rosé de Loire 

Rosé des Riceys 

Rosette 

Roussette de Savoie, без обзира да ли је праћено називом мање географске                                   

јединице 

Roussette du Bugey, без обзира да ли је праћено називом мање географске                                   

јединице 

Ruchottes-Chambertin 

Rully 

Saint Julien 

Saint-Amour 

Saint-Aubin или Saint-Aubin Côte de Beaune или Saint-Aubin Côte de Beaune-

Villages 

Saint-Bris 

Saint-Chinian 

Sainte-Croix-du-Mont 

Sainte-Foy Bordeaux 

Saint-Émilion 

Saint-Emilion Grand Cru 

Saint-Estèphe 

Saint-Georges Saint-Émilion 

Saint-Jean-de-Minervois, без обзира да ли му претходи „Muscat de‟ 

Saint-Joseph 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 
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Saint-Péray 

Saint-Pourçain 

Saint-Romain или Saint-Romain Côte de Beaune или Saint-Romain Côte de Beaune-

Villages 

Saint-Véran 

Sancerre 

Santenay или Santenay Côte de Beaune или Santenay Côte de Beaune-Villages 

Saumur 

Saumur Champigny 

Saussignac 

Sauternes 

Savennières 

Savennières-Coulée-de-Serrant 

Savennières-Roche-aux-Moines 

Savigny или Savigny-lès-Beaune 

Seyssel 

Tâche (La) 

Tavel 

Thouarsais 

Touraine Amboise 

Touraine Azay-le-Rideau 

Touraine Mesland 

Touraine Noble Joue 

Touraine 

Tursan 

Vacqueyras 

Valençay 

Vin d‟Entraygues et du Fel 

Vin d‟Estaing 

Vin de Corse, без обзира да ли је праћено називом мање географске  јединице 

Vin de Lavilledieu 

Vin de Savoie или Vin de Savoie-Ayze, без обзира да ли је праћено називом                                                                  

мање географске  јединице 

Vin du Bugey, без обзира да ли је праћено називом мање географске                         

јединице 

Vin Fin de la Côte de Nuits 



- 415 - 

 

Viré Clessé 

Volnay 

Volnay Santenots 

Vosne-Romanée 

Vougeot 

Vouvray, без обзира да ли је праћено са „mousseux‟ или „pétillant‟ 

2. Стона вина са географском ознаком 

Vin de pays de l‟Agenais 

Vin de pays d‟Aigues 

Vin de pays de l‟Ain 

Vin de pays de l‟Сваier 

Vin de pays d‟Сваobrogie 

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence 

Vin de pays des Alpes Maritimes 

Vin de pays de l‟Ardèche 

Vin de pays d‟Argens 

Vin de pays de l‟Ariège 

Vin de pays de l‟Aude 

Vin de pays de l‟Aveyron 

Vin de pays des Balmes dauphinoises 

Vin de pays de la Bénovie 

Vin de pays du Bérange 

Vin de pays de Bessan 

Vin de pays de Bigorre 

Vin de pays des Bouches du Rhône 

Vin de pays du Bourbonnais 

Vin de pays du Calvados 

Vin de pays de Cassan 

Vin de pays Cathare 

Vin de pays de Caux 

Vin de pays de Cessenon 

Vin de pays des Cévennes, без обзира да ли је праћено са Mont Bouquet 

Vin de pays Charentais, без обзира да ли је праћено са Ile de Ré или Ile d‟Oléron 

или Saint-Sornin 

Vin de pays de la Charente 



- 416 - 

 

Vin de pays des Charentes-Maritimes 

Vin de pays du Cher 

Vin de pays de la Cité de Carcassonne 

Vin de pays des Collines de la Moure 

Vin de pays des Collines rhodaniennes 

Vin de pays du Comté de Grignan 

Vin de pays du Comté tolosan 

Vin de pays des Comtés rhodaniens 

Vin de pays de la Corrèze 

Vin de pays de la Côte Vermeille 

Vin de pays des coteaux charitois 

Vin de pays des coteaux d‟Enserune 

Vin de pays des coteaux de Besilles 

Vin de pays des coteaux de Cèze 

Vin de pays des coteaux de Coiffy 

Vin de pays des coteaux Flaviens 

Vin de pays des coteaux de Fontcaude 

Vin de pays des coteaux de Glanes 

Vin de pays des coteaux de l‟Ardèche 

Vin de pays des coteaux de l‟Auxois 

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse 

Vin de pays des coteaux de Laurens 

Vin de pays des coteaux de Miramont 

Vin de pays des coteaux de Montélimar 

Vin de pays des coteaux de Murviel 

Vin de pays des coteaux de Narbonne 

Vin de pays des coteaux de Peyriac 

Vin de pays des coteaux des Baronnies 

Vin de pays des coteaux du Cher et de l‟Arnon 

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan 

Vin de pays des coteaux du Libron 

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois 

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard 

Vin de pays des coteaux du Salagou 

Vin de pays des coteaux de Tannay 
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Vin de pays des coteaux du Verdon 

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban 

Vin de pays des côtes catalanes 

Vin de pays des côtes de Gascogne 

Vin de pays des côtes de Lastours 

Vin de pays des côtes de Montestruc 

Vin de pays des côtes de Pérignan 

Vin de pays des côtes de Prouilhe 

Vin de pays des côtes de Thau 

Vin de pays des côtes de Thongue 

Vin de pays des côtes du Brian 

Vin de pays des côtes de Ceressou 

Vin de pays des côtes du Condomois 

Vin de pays des côtes du Tarn 

Vin de pays des côtes du Vidourle 

Vin de pays de la Creuse 

Vin de pays de Cucugnan 

Vin de pays des Deux-Sèvres 

Vin de pays de la Dordogne 

Vin de pays du Doubs 

Vin de pays de la Drôme 

Vin de pays Duché d‟Uzès 

Vin de pays de Franche-Comté, без обзира да ли је праћено са Coteaux de 

Champlitte 

Vin de pays du Gard 

Vin de pays du Gers 

Vin de pays des Hautes-Alpes 

Vin de pays de la Haute-Garonne 

Vin de pays de la Haute-Marne 

Vin de pays des Hautes-Pyrénées 

Vin de pays d‟Hauterive, без обзира да ли је праћено са Val d‟Orbieu или Coteaux 

du Termenès или Côtes de Lézignan 

Vin de pays de la Haute-Saône 

Vin de pays de la Haute-Vienne 

Vin de pays de la Haute vсваée de l‟Aude 

Vin de pays de la Haute vсваée de l‟Orb 
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Vin de pays des Hauts de Badens 

Vin de pays de l‟Hérault 

Vin de pays de l‟Ile de Beauté 

Vin de pays de l‟Indre et Loire 

Vin de pays de l‟Indre 

Vin de pays de l‟Isère 

Vin de pays du Jardin de la France, без обзира да ли је праћено са Marches de 

Bretagne или Pays deRetz 

Vin de pays des Landes 

Vin de pays de Loire-Atlantique 

Vin de pays du Loir et Cher 

Vin de pays du Loiret 

Vin de pays du Lot 

Vin de pays du Lot et Garonne 

Vin de pays des Maures 

Vin de pays de Maine et Loire 

Vin de pays de la Mayenne 

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle 

Vin de pays de la Meuse 

Vin de pays du Mont Baudile 

Vin de pays du Mont Caume 

Vin de pays des Monts de la Grage 

Vin de pays de la Nièvre 

Vin de pays d‟Oc 

Vin de pays du Périgord, без обзира да ли је праћено са Vin de Domme 

Vin de pays des Portes de Méditerranée 

Vin de pays de la Principauté d‟Orange 

Vin de pays du Puy de Dôme 

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques 

Vin de pays des Pyrénées-Orientales 

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion 

Vin de pays de la Sainte Baume 

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert 

Vin de pays de Saint-Sardos 

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche 
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Vin de pays de Saône et Loire 

Vin de pays de la Sarthe 

Vin de pays de Seine et Marne 

Vin de pays du Tarn 

Vin de pays du Tarn et Garonne 

Vin de pays des Terroirs landais, без обзира да ли је праћено са Coteaux de 

Chalosse или Côtes de L‟Adour или Sables Fauves или Sables de l‟Océan 

Vin de pays de Thézac-Perricard 

Vin de pays du Torgan 

Vin de pays d‟Urfé 

Vin de pays du Val de Cesse 

Vin de pays du Val de Dagne 

Vin de pays du Val de Montferrand 

Vin de pays de la Vсваée du Paradis 

Vin de pays du Var 

Vin de pays du Vaucluse 

Vin de pays de la Vaunage 

Vin de pays de la Vendée 

Vin de pays de la Vicomté d‟Aumelas 

Vin de pays de la Vienne 

Vin de pays de la Vistrenque 

Vin de pays de l‟Yonne 

НЕМАЧКА  

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

Назив одређеног региона 

(без обзира да ли му следи назив  

под-региона) 

Под-регион 

Ahr Walporzheim / Ahrtal 

Baden Badische Bergstraße 

Bodensee 

Breisgau 

Kaiserstuhl 

Kraichgau 

Markgräflerland 

Ortenau 

Tauberfranken 

Tuniberg 

Franken Maindreieck 

Mainviereck 
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Steigerwald 

Hessische Bergstraße Starkenburg 

Umstadt 

Mittelrhein Loreley 

Siebengebirge 

Mosel-Saar-Ruwer(*) или Mosel Bernkastel 

Burg Cochem 

Moseltor 

Obermosel 

Ruwertal 

Saar 

Nahe Nahetal 

Pfalz Mittelhaardt / Deutsche 

Weinstraße 

Südliche Weinstraße 

Rheingau Johannisberg 

Rheinhessen Bingen 

Nierstein 

Wonnegau 

Saale-Unstrut Mansfelder Seen 

Schloß Neuenburg 

Thüringen 

Sachsen Elstertal 

Meißen 

Württemberg Bayerischer Bodensee 

Kocher-Jagst-Tauber 

Oberer Neckar 

Remstal-Stuttgart 

Württembergischer Bodensee 

Württembergisch Unterland 

2. Стоно вино са географском ознаком 

Landwein Tafelwein 

Ahrtaler Landwein 

Badischer Landwein 

Bayerischer Bodensee-Landwein 

Landwein Main 

Landwein der Mosel 

Landwein der Ruwer 

Landwein der Saar 

Mecklenburger Landwein 

Mitteldeutscher Landwein 

Nahegauer Landwein 

Pfälzer Landwein 

Regensburger Landwein 

Rheinburgen-Landwein 

Rheingauer Landwein 

Rheinischer Landwein 

Saarländischer Landwein  

Sächsischer Landwein 

Albrechtsburg 

Bayern 

Burgengau 

Donau 

Lindau 

Main 

Moseltal 

Neckar 

Oberrhein 

Rhein 

Rhein-Mosel 

Römertor 

Stargarder Land 
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Schwäbischer Landwein 

Starkenburger Landwein 

Taubertäler Landwein 

 

ГРЧКА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

На грчком На енглеском 

άκνο 

Μνζράηνο Παηξώλ 

Μνζράηνο Ρίνπ – Παηξώλ 

Μνζράηνο Κεθαιιελίαο 

Μνζράηνο Λήκλνπ 

Μνζράηνο Ρόδνπ 

Μαπξνδάθλε Παηξώλ 

Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο 

εηεία 

Νεκέα 

αληνξίλε 

Γαθλέο 

Ρόδνο 

Νάνπζα 

Ρνκπόια Κεθαιιελίαο 

Ραςάλε 

Μαληηλεία 

Μεζεληθόια 

Πεδά 

Αξράλεο 

Πάηξα 

Είηζα 

Ακύληαην 

Γνπκέληζζα 

Πάξνο 

Λήκλνο 

Αγρίαινο 

Πιαγηέο Μειίησλα 

Samos 

Moschatos Patra 

Moschatos Riou Patra 

Moschatos Kephalinia 

Moschatos Lemnos 

Moschatos Rhodos 

Mavrodafni Patra 

Mavrodafni Kephalinia 

Sitia 

Nemea 

Santorini 

Dafnes 

Rhodos 

Naoussa 

Robola Kephalinia 

Rapsani 

Mantinia 

Mesenicola 

Peza 

Archanes 

Patra 

Zitsa 

Amynteon 

Goumenissa 

Paros 

Lemnos 

Anchialos 

Slopes of Melitona 

2. Стона вина са географском ознаком 

На грчком На енглеском 

Ρεηζίλα Μεζνγείσλ, без обзира да ли 

му следи Αηηηθήο 

Ρεηζίλα Κξσπίαο или Ρεηζίλα 

Κνξσπίνπ, без обзира да ли му 

следи  Αηηηθήο 

Ρεηζίλα Μαξθνπνύινπ, без обзира да 

ли му следи Αηηηθήο 

Retsina of Mesogia, без обзира да ли 

му следи Attika 

Retsina of Kropia или Retsina Koropi, 

без обзира да ли му следи Attika 
 

Retsina of Markopoulou, без обзира да 

ли му следи Attika 

Retsina of Megara, без обзира да ли му 



- 422 - 

 

Ρεηζίλα Μεγάξσλ, без обзира да ли му 

следи Αηηηθήο 

Ρεηζίλα Παηαλίαο или Ρεηζίλα 

Ληνπεζίνπ, без обзира да ли му 

следи Αηηηθήο 

Ρεηζίλα Παιιήλεο, без обзира да ли му 

следи Αηηηθήο 

Ρεηζίλα Πηθεξκίνπ, без обзира да ли му 

следи Αηηηθήο 

Ρεηζίλα πάησλ, без обзира да ли му 

следи Αηηηθήο 

Ρεηζίλα Θεβώλ, без обзира да ли му 

следи Βνησηίαο 

Ρεηζίλα Γηάιηξσλ, без обзира да ли му 

следи Δπβνίαο 

Ρεηζίλα Καξύζηνπ, без обзира да ли му 

следи Δπβνίαο 

Ρεηζίλα Χαιθίδαο, без обзира да ли му 

следи Δπβνίαο 

Βεξληεα Εαθύλζνπ 

Αγηνξείηηθνο Σνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Αλαβύζζνπ 

Αηηηθόο Σνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Βίιηηζαο 

Σνπηθόο Οίλνο Γξεβελώλ 

Σνπηθόο Οίλνο Γξάκαο 

Γσδεθαλεζηαθόο Σνπηθόο Οίλνο 

 

Σνπηθόο Οίλνο Δπαλνκήο 

Ζξαθιεηώηηθνο Σνπηθόο Οίλνο 

 

Θεζζαιηθόο Σνπηθόο Οίλνο 

Θεβατθόο Σνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Κηζζάκνπ 

Σνπηθόο Οίλνο Κξαληάο 

Κξεηηθόο Σνπηθόο Οίλνο 

Λαζηζηώηηθνο Σνπηθόο Οίλνο 

Μαθεδνληθόο Σνπηθόο Οίλνο 

 

Σνπηθόο Οίλνο Νέαο Μεζήκβξηαο 

Μεζζεληαθόο Σνπηθόο Οίλνο 

Παηαλίηηθνο Σνπηθόο Οίλνο 

Παιιεληώηηθνο Σνπηθόο Οίλνο 

Πεινπνλλεζηαθόο Σνπηθόο Οίλνο 

 

Σνπηθόο Οίλνο Πιαγηέο Ακπέινπ 

следи Attika 

Retsina of Peania или Retsina of 

Liopesi, без обзира да ли му следи 

Attika 

Retsina of Pсваini, без обзира да ли му 

следи Attika 

Retsina of Pikermi, без обзира да ли му 

следи Attika 

Retsina of Spata, без обзира да ли му 

следи Attika 

Retsina of Thebes, без обзира да ли му 

следи Viotias 

Retsina of Gialtra, без обзира да ли му 

следи Evvia 

Retsina of Karystos, без обзира да ли 

му следи Evvia 

Retsina of Halkida, без обзира да ли му 

следи Evvia 

Verntea Zakynthou 

Regional wine of Mount Athos 

Agioritikos 

Regional wine of Anavyssos 

Regional wine of Attiki-Attikos 

Regional wine of Vilitsa 

Regional wine of Grevena 

Regional wine of Drama 

Regional wine of Dodekanese - 

Dodekanissiakos 

Regional wine of Epanomi 

Regional wine of Heraklion - 

Herakliotikos 

Regional wine of Thessalia - 

Thessalikos 

Regional wine of Thebes - Thivaikos 

Regional wine of Kissamos 

Regional wine of Krania 

Regional wine of Crete - Kritikos 

Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos 

Regional wine of Macedonia - 

Macedonikos 

Regional wine of Nea Messimvria 

Regional wine of Messinia - 

Messiniakos 

Regional wine of Peanea 

Regional wine of Pсваini - Pсваiniotikos 

Regional wine of Peloponnese - 

Peloponnisiakos 
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Σνπηθόο Οίλνο Πιαγηέο Βεξηίζθνπ 

Σνπηθόο Οίλνο Πιαγηώλ Κηζαηξώλα 

Κνξηλζηαθόο Σνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Πιαγηώλ Πάξλεζαο 

Σνπηθόο Οίλνο Ππιίαο 

Σνπηθόο Οίλνο Σξηθπιίαο 

Σνπηθόο Οίλνο Σπξλάβνπ 

ΣνπηθόοΟίλνο ηάηηζηαο 

Σνπηθόο Οίλνο Ρηηζώλαο Απιίδαο 

Σνπηθόο Οίλνο Λεηξίλσλ 

Σνπηθόο Οίλνο πάησλ 

Toπηθόο Οίλνο Πιαγηώλ Πεληειηθνύ 

Αηγαηνπειαγίηηθνο Σνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Λειάληηνπ πεδίνπ 

Σνπηθόο Οίλνο Μαξθόπνπινπ 

Σνπηθόο Οίλνο Σεγέαο 

Σνπηθόο Οίλνο Αδξηαλήο 

Σνπηθόο Οίλνο Χαιηθνύλαο 

Σνπηθόο Οίλνο Χαιθηδηθήο 

Καξπζηηλόο Σνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Πέιιαο 

Σνπηθόο Οίλνο εξξώλ 

πξηαλόο Σνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Πιαγηώλ Πεηξσηνύ 

Σνπηθόο Οίλνο Γεξαλείσλ 

Σνπηθόο Οίλνο Οπνύληηαο Λνθξίδνο 

Tνπηθόο Οίλνο ηεξεάο Διιάδαο 

Σνπηθόο Οίλνο Αγνξάο 

Σνπηθόο Οίλνο Κνηιάδνο Αηαιάληεο 

Σνπηθόο Οίλνο Αξθαδίαο 

Σνπηθόο Οίλνο Παγγαίνπ 

Σνπηθόο Οίλνο Μεηαμάησλ 

Σνπηθόο Οίλνο Ζκαζίαο 

Σνπηθόο Οίλνο Κιεκέληη 

Σνπηθόο Οίλνο Κέξθπξαο 

Σνπηθόο Οίλνο ηζσλίαο 

Σνπηθόο Οίλνο Μαληδαβηλάησλ 

Ηζκαξηθόο Σνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Αβδήξσλ 

Σνπηθόο Οίλνο Ησαλλίλσλ 

Σνπηθόο Οίλνο Πιαγηέο Αηγηαιείαο 

Toπηθόο Οίλνο Πιαγίεο Αίλνπ 

Θξαθηθόο Σνπηθόο Οίλνο или Σνπηθόο 

Οίλνο Θξάθεο 

Σνπηθόο Οίλνο Ηιίνπ 

Μεηζνβίηηθνο Σνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Κνξσπίνπ 

Regional wine of Slopes of Ambelos 

Regional wine of Slopes of Vertiskos 

Regional wine of Slopes of Kitherona 

Regional wine of Korinthos - 

Korinthiakos 

Regional wine of Slopes of Parnitha 

Regional wine of Pylia 

Regional wine of Trifilia 

Regional wine of Tyrnavos 

Regional wine of Siatista 

Regional wine of Ritsona Avlidas 

Regional wine of Letrines 

Regional wine of Spata 

Regional wine of Slopes of Pendeliko 

Regional wine of Aegean Sea 

Regional wine of Lilantio Pedio 

Regional wine of Markopoulo 

Regional wine of Tegea 

Regional wine of Adriani 

Regional wine of Halikouna 

Regional wine of Halkidiki 

Regional wine of Karystos - Karystinos 

Regional wine of Pella 

Regional wine of Serres 

Regional wine of Syros - Syrianos 

Regional wine of Slopes of Petroto 

Regional wine of Gerania 

Regional wine of Opountia Lokridos 

Regional wine of Sterea Ellada 

Regional wine of Agora 

Regional wine of Valley of Atalanti 

Regional wine of Arkadia 

Regional wine of Pangeon 

Regional wine of Metaxata 

Regional wine of Imathia 

Regional wine of Klimenti 

Regional wine of Corfu 

Regional wine of Sithonia 

Regional wine of Mantzavinata 

Regional wine of Ismaros - Ismarikos 

Regional wine of Avdira 

Regional wine of Ioannina 

Regional wine of Slopes of Egialia 

Regional wine of Slopes of Enos 

Regional wine of Thrace - Thrakikos 

или Regional wine of Thrakis 

Regional wine of Ilion 

Regional wine of Metsovo - 

Metsovitikos 

Regional wine of Kилиopi 
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Σνπηθόο Οίλνο Φιώξηλαο 

Σνπηθόο Οίλνο Θαςαλώλ 

Σνπηθόο Οίλνο Πιαγηώλ Κλεκίδνο 

Ζπεηξσηηθόο Σνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Πηζάηηδνο 

Σνπηθόο Οίλνο Λεπθάδαο 

Μνλεκβάζηνο Σνπηθόο Οίλνο 

 

Σνπηθόο Οίλνο Βειβεληνύ 

Λαθσληθόο Σνπηθόο Οίλνο 

Tνπηθόο Οίλνο Μαξηίλνπ 

Aρατθόο Tνπηθόο Οίλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Ζιηείαο 

Σνπηθόο Οίλνο Θεζζαινλίθεο 

Σνπηθόο Οίλνο Κξαλλώλνο 

Σνπηθόο Οίλνο Παξλαζζνύ 

Σνπηθόο Οίλνο Μεηεώξσλ  

Σνπηθόο Οίλνο Ηθαξίαο 

Σνπηθόο Οίλνο Καζηνξηάο 

Regional wine of Florina 

Regional wine of Thapsana 

Regional wine of Slopes of Knimida 

Regional wine of Epirus - Epirotikos 

Regional wine of Pisatis 

Regional wine of Lefkada 

Regional wine of Monemvasia - 

Monemvasios 

Regional wine of Velvendos 

Regional wine of Lakonia – Lakonikos 

Regional wine of Martino 

Regional wine of Achaia 

Regional wine of Ilia 

Regional wine of Thessaloniki 

Regional wine of Krannona 

Regional wine of Parnassos 

Regional wine of Meteora 

Regional wine of Ikaria 

Regional wine of Kastoria 

МАЂАРСКА 

1. КВAЛИТЕТНА ВИНА ПРОИЗВЕДЕНА У ОДРЕЂЕНОМ РЕГИОНУ 

Одређени регион Под-регион 

(без обзира да ли му претходи 

име одређеног региона ) 

Ászár-Neszmély(-i) Ászár(-i) 

Neszmély(-i) 

Badacsony(-i)  

Balatonboglár(-i) Balatonlelle(-i) 

Marcali 

Balatonfelvidék(-i) Balatonederics-Lesence(-i) 

Cserszeg(-i) 

Kál(-i) 

Balatonfüred-Csopak(-i) Zánka(-i) 

Balatonmelléke или 

Balatonmelléki 

Muravidéki 

Bükkaqa(-i)  

Csongrád(-i) Kistelek(-i) 

Mórahalom или Mórahalmi 

Pusztamérges(-i)  

Eger или Egri Debrő(-i), без обзира да ли је 

праћено са Andornaktálya(-i) или 

Demjén(-i) или Egerbakta(-i) или 

Egerszalók(-i) или Egerszólát(-i) 

или Felsőtárkány(-i) или 

Kerecsend(-i) или Maklár(-i) или 
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Nagytálya(-i) или Noszvaj(-i) или 

Novaj(-i) или Ostoros(-i) или 

Szomolya(-i) или Aldebrő(-i) или 

Feldebrő(-i) или Tófalu(-i) или 

Verpelét(-i) или Kompolt(-i) или 

Tarnaszentmária(-i) 

Etyek-Buda(-i) Buda(-i) 

Etyek(-i) 

Velence(-i) 

Hajós-Baja(-i)  

Kőszegi  

Kunság(-i) Bácska(-i) 

Cegléd(-i) 

Duna mente или Duna menti 

Izsák(-i) 

Jászság(-i) 

Kecskemét-Kiskunfélegyháza или 

Kecskemét-Kiskunfélegyházi 

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)  

Kiskőrös(-i) 

Monor(-i) 

Tisza mente или Tisza menti 

Mátra(-i)  

Mór(-i)  

Pannonhalma (Pannonhalmi)  

Pécs(-i) Versend(-i) 

Szigetvár(-i) 

Kapos(-i) 

Szekszárd(-i)  

Somló(-i) Kissomlyó-Sághegyi 

Sopron(-i) Köszeg(-i) 

Tokaj(-i) Abaújszántó(-i) или Bekecs(-i) или 

Bodrogkeresztúr(-i) или 

Bodrogkisfalud(-i) или 

Bodrogolaszi или Erdőbénye(-i) 

или Erdőhorváti или Golop(-i) или 

Hercegkút(-i) или Legyesbénye(-i) 

или Makkoshotyka(-i) или Mád(-i) 

или Mezőzombor(-i) или Monok(-

i) или Olaszliszka(-i) или Rátka(-i) 

или Sárazsadány(-i) или 

Sárospatak(-i) или Sátoraqaújhely(-

i) или Szegi или Szegilong(-i) или 

Szerencs(-i) или Tarcal(-i) или 

Tállya(-i) или Tolcsva(-i) или 

Vámosújfalu(-i) 

Tolna(-i) Tamási 

Völgység(-i) 

Villány(-i) Siklós(-i), без обзира да ли је 

праћено са  Kisharsány(-i) или 
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Nagyharsány(-i) или Palkonya(-

i) или Villánykövesd(-i) или 

Bisse(-i) или Csarnóta(-i) или 

Diósviszló(-i) или Harkány(-i) 

или Hegyszentmárton(-i) или 

Kistótfalu(-i) или Márfa(-i) или 

Nagytótfalu(-i) или Szava(-i) 

или Túrony(-i) или Vokány(-i) 

ИТАЛИЈА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita) 

Albana di Romagna 

Asti или Moscato d‟Asti или Asti Spumante 

Barbaresco 

Bardolino superiore 

Barolo 

Brachetto d‟Acqui или Acqui 

Brunello di Motalcino 

Carmignano 

Chianti, без обзира да ли је праћено са Colli Aretini или Colli Fiorentini или 

Colline Pisane или Colli Senesi или Montalbano или Montespertoli или Rufina 

Chianti Classico 

Fiano di Avellino 

Forgiano 

Franciacorta 

Gattinara 

Gavi или Cortese di Gavi 

Ghemme 

Greco di Tufo 

Montefalco Sagrantino  

Montepulciano d‟Abruzzo Colline Tramane 

Ramandolo 

Recioto di Soave 

Sforzato di Valtellina или Sfursat di Valtellina 

Soave superiore 

Taurasi 
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Valtellina Superiore, без обзира да ли је праћено са Grumello или Inferno или 

Maroggia или Sassella или Stagafassli или Vagella 

Vermentino di Gсваura или Sardegna Vermentino di Gсваura 

Vernaccia di San Gimignano 

Vino Nobile di Montepulciano 

D.O.C.(Denominazioni di Origine Controllata) 

Aglianico del Taburno или Taburno 

Aglianico del Vulture 

Albugnano 

Alcamo или Alcamo classico 

Aleatico di Gradoli 

Aleatico di Puglia 

Alezio 

Alghero или Sardegna Alghero 

Alta Langa 

Alto Adige или dell‟Alto Adige (Südtirol или Südtiroler), без обзира да ли је 

праћено са: - Colli di Bolzano (Bozner Leiten),- Meranese di Collina или Meranese 

(Meraner Hugel или Meraner),- Santa Maddalena (St.Magdalener),- Terlano 

(Terlaner),- Valle Isarco (Eisacktal или Eisacktaler),- Valle Venosta (Vinschgau) 

Ansonica Costa dell‟Argentario 

Aprilia 

Arborea или Sardegna Arborea 

Arcole 

Assisi 

Atina 

Aversa 

Bagnoli di Sopra или Bagnoli 

Barbera d‟Asti 

Barbera del Monferrato 

Barbera d'Alba 

Barco Reale di Carmignano или Rosato di Carmignano или Vin Santo di Carmignan 

или Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice 

Bardolino 

Bianchello del Metauro 

Bianco Capena 

Bianco dell‟Empolese 
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Bianco della Valdinievole 

Bianco di Custoza 

Bianco di Pitigliano 

Bianco Pisano di S. Torpè 

Biferno 

Bivongi 

Boca 

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia 

Bosco Eliceo 

Botticino 

Bramaterra 

Breganze 

Brindisi 

Cacc‟e mmitte di Lucera 

Cagnina di Romagna 

Caldaro (Kalterer) или Lago di Caldaro (Kalterersee), без обзира да ли је праћено 

са "Classico" 

Campi Flegrei 

Campidano di Terralba или Terralba или Sardegna Campidano di Terralba или 

Sardegna Terralba 

Canavese 

Candia dei Colli Apuani 

Cannonau di Sardegna, без обзира да ли је праћено са Capo Ferrato или Oliena или 

Nepente di Oliena или Jerzu 

Capalbio 

Capri 

Capriano del Colle 

Carema 

Carignano del Sulcis или Sardegna Carignano del Sulcis 

Carso 

Castel del Monte 

Castel San Lorenzo 

Casteller 

Castelli Romani 

Cellatica 

Cerasuolo di Vittoria 
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Cerveteri 

Cesanese del Piglio 

Cesanese di Affile или Affile 

Cesanese di Olevano Romano или Olevano Romano 

Cilento 

Cinque Terre или Cinque Terre Sciacchetrà, без обзира да ли је праћено са Costa 

de sera или Costa de Campu или Costa da Posa 

Circeo 

Cirò 

Cisterna d‟Asti 

Colli Albani  

Colli Altotiberini 

Colli Amerini 

Colli Berici, без обзира да ли је праћено са ”Barbarano” 

Colli Bolognesi, без обзира да ли је праћено са Colline di Riposto или Colline 

Marconiane или Zola Predona или Monte San Pietro или Colline di Oliveto o Terre 

di Montebudello или SerraValle 

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto 

Colli del Trasimeno или Trasimeno 

Colli della Sabina 

Colli dell'Etruria Centrale 

Colli di Conegliano, без обзира да ли је праћено са Refrontolo или Torchiato di 

Fregona 

Colli di Faenza 

Colli di Luni (Regione Liguria) 

Colli di Luni (Regione Toscana) 

Colli di Parma 

Colli di Rimini 

Colli di Scandiano e di Canossa 

Colli d'Imola 

Colli Etruschi Viterbesi 

Colli Euganei 

Colli Lanuvini 

Colli Maceratesi  

Colli Martani, без обзира да ли је праћено са Todi 

Colli Orientali del Friuli Picolit, без обзира да ли је праћено са Ciсваa или Rosazzo 
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Colli Perugini 

Colli Pesaresi, без обзира да ли је праћено са Focara или Roncaglia 

Colli Piacentini, без обзира да ли је праћено са Vigoleno или Gutturnio или 

Monterosso Val d‟Arda или Trebbianino Val Trebbia или Val Nure 

Colli Romagna Centrale 

Colli Tortonesi 

Collina Torinese 

Colline di Levanto 

Colline Lucchesi 

Colline Novaresi 

Colline Saluzzesi 

Collio Goriziano или Collio 

Conegliano-Valdobbiadene, без обзира да ли је праћено са Cartizze 

Conero 

Contea di Sclafani 

Contessa Entellina 

Controguerra 

Copertino 

Cori 

Cortese dell‟Alto Monferrato 

Corti Benedettine del Padovano 

Cortona 

Costa d‟Amalfi, без обзира да ли је праћено са Furore или Ravello или Tramonti 

Coste della Sesia 

Delia Nivolelli 

Dolcetto d‟Acqui 

Dolcetto d‟Alba 

Dolcetto d‟Asti  

Dolcetto delle Langhe Monregalesi 

Dolcetto di Diano d‟Alba или Diano d‟Alba 

Dolcetto di Dogliani superior или Dogliani 

Dolcetto di Ovada 

Donnici 

Elba 

Eloro, без обзира да ли је праћено са Pachino 
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Erbaluce di Caluso или Caluso 

Erice 

Esino 

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone 

Etna 

Falerio dei Colli Ascolani или Falerio 

Falerno del Massico 

Fara 

Faro 

Frascati 

Freisa d‟Asti 

Freisa di Chieri 

Friuli Annia 

Friuli Aquileia 

Friuli Grave 

Friuli Isonzo или Isonzo del Friuli 

Friuli Latisana 

Gabiano 

Galatina 

Gсваuccio 

Gambellara 

Garda (Regione Lombardia) 

Garda (Regione Veneto) 

Garda Colli Mantovani 

Genazzano 

Gioia del Colle 

Girò di Cagliari или Sardegna Girò di Cagliari 

Golfo del Tigullio 

Gravina 

Greco di Bianco 

Greco di Tufo 

Grignolino d‟Asti 

Grignolino del Monferrato Casalese 

Guardia Sanframondi o Guardiolo 

Irpinia 
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I Terreni di Sanseverino 

Ischia 

Lacrima di Morro или Lacrima di Morro d'Alba 

Lago di Corbara  

Lambrusco di Sorbara 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 

Lambrusco Mantovano, без обзира да ли је праћено са: Oltrepò Mantovano или 

Viadanese-Sabbionetano 

Lambrusco Salamino di Santa Croce 

Lamezia 

Langhe 

Lessona 

Leverano 

Lison Pramaggiore 

Lizzano 

Loazzolo 

Locorotondo 

Lugana (Regione Veneto) 

Lugana (Regione Lombardia) 

Malvasia delle Lipari 

Malvasia di Bosa или Sardegna Malvasia di Bosa 

Malvasia di Cagliari или Sardegna Malvasia di Cagliari 

Malvasia di Casorzo d'Asti 

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco 

Mandrolisai или Sardegna Mandrolisai 

Marino 

Marmetino di Milazzo или Marmetino 

Marsala 

Martina или Martina Franca 

Matino 

Melissa 

Menfi, без обзира да ли је праћено са Feudo или Fiori или Bonera 

Merlara 

Molise 

Monferrato, без обзира да ли је праћено са Casalese 
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Monica di Cagliari или Sardegna Monica di Cagliari  

Monica di Sardegna 

Monreale 

Montecarlo 

Montecompatri Colonna или Montecompatri или Colonna 

Montecucco 

Montefalco 

Montello e Colli Asolani  

Montepulciano d'Abruzzo, без обзира да ли је праћено са: Casauri или Terre di 

Casauria или Terre dei Vestini 

Monteregio di Massa Marittima 

Montescudaio 

Monti Lessini или Lessini 

Morellino di Scansano 

Moscadello di Montalcino 

Moscato di Cagliari или Sardegna Moscato di Cagliari 

Moscato di Noto 

Moscato di Pantelleria или Passito di Pantelleria или Pantelleria 

Moscato di Sardegna, без обзира да ли је праћено са: Gсваura или Tempio 

Pausania или Tempio 

Moscato di Siracusa 

Moscato di Sorso-Sennori или Moscato di Sorso или Moscato di Sennori или 

Sardegna Moscato di Sorso-Sennori или Sardegna Moscato di Sorso или Sardegna 

Moscato di Sennori 

Moscato di Trani 

Nardò 

Nasco di Cagliari или Sardegna Nasco di Cagliari 

Nebiolo d‟Alba 

Nettuno 

Nuragus di Cagliari или Sardegna Nuragus di Cagliari 

Offida 

Oltrepò Pavese 

Orcia 

Orta Nova 

Orvieto (Regione Umbria) 

Orvieto (Regione Lazio) 
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Ostuni 

Pagadebit di Romagna, без обзира да ли је праћено са Bertinoro 

Parrina 

Penisola Sorrentina, без обзира да ли је праћено са Gragnano или Lettere или 

Sorrento 

Pentro di Isernia или Pentro 

Pergola 

Piemonte 

Pietraviva 

Pinerolese 

Pollino 

Pomino 

Pornassio или Ormeasco di Pornassio 

Primitivo di Manduria 

Reggiano 

Reno 

Riesi 

Riviera del Brenta 

Riviera del Garda Bresciano или Garda Bresciano 

Riviera Ligure di Ponente, без обзира да ли је праћено са: Riviera dei Fiori или 

Albenga o Albenganese или Finale или Finalese или Ormeasco 

Roero 

Romagna Albana spumante 

Rossese di Dolceacqua или Dolceacqua 

Rosso Barletta 

Rosso Canosa или Rosso Canosa Canusium 

Rosso Conero 

Rosso di Cerignola 

Rosso di Montalcino 

Rosso di Montepulciano 

Rosso Orvietano или Orvietano Rosso 

Rosso Piceno 

Rubino di Cantavenna 

Ruchè di Castagnole Monferrato 

Salice Salentino 

Sambuca di Sicilia 
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San Colombano al Lambro или San Colombano 

San Gimignano 

San Martino della Battaglia (Regione Veneto) 

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia) 

San Severo 

San Vito di Luzzi 

Sangiovese di Romagna 

Sannio 

Sant‟Agata de Goti 

Santa Margherita di Belice 

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto 

Sant'Antimo 

Sardegna Semidano, без обзира да ли је праћено са  Mogoro 

Savuto 

Scanzo или Moscato di Scanzo 

Scavigna 

Sciacca, без обзира да ли је праћено са Rayana 

Serrapetrona 

Sizzano 

Soave 

Solopaca 

Sovana 

Squinzano 

Strevi 

Tarquinia 

Teroldego Rotaliano 

Terracina, без обзира да ли му претходи "Moscato di" 

Terre dell‟Alta Val Agri 

Terre di Franciacorta 

Torgiano 

Trebbiano d'Abruzzo 

Trebbiano di Romagna 

Trentino, без обзира да ли је праћено са Sorni или Isera или d‟Isera или Ziresi или 

dei Ziresi 

Trento 
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Val d'Arbia 

Val di Cornia, без обзира да ли је праћено са Suvereto 

Val Polcevera, без обзира да ли је праћено са Coronata 

Valcalepio 

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige) 

Valdadige (Etschtaler), без обзира да ли је праћено са или му претходи 

TerradeiFорti (Regieno Veneto) 

Valdichiana 

Valle d‟Aosta или Valle d‟Aoste, без обзира да ли је праћено са: Arnad-Montjovet 

или Donnas или Enfer d‟Arvier или Tоrrette или Blanc de Morgex et de la Salle или 

Chambave или Nus 

Valpolicella, без обзира да ли је праћено са Valpantena 

Valsusa 

Valtellina 

Valtellina superiore, без обзира да ли је праћено са Grumello или Inferno или 

Maroggia или Sassella или Vagella 

Velletri 

Verbicaro 

Verdicchio dei Castelli di Jesi 

Verdicchio di Matelica 

Verduno Pelaverga или Verduno 

Vermentino di Sardegna 

Vernaccia di Oristano или Sardegna Vernaccia di Oristano 

Vernaccia di San Gimignano 

Vernacia di Serrapetrona 

Vesuvio 

Vicenza 

Vignanello 

Vin Santo del Chianti 

Vin Santo del Chianti Classico 

Vin Santo di Montepulciano 

Vini del Piave или Piave 

Vittoria 

Zagarolo 

2. Стона вина са географском ознаком: 

     Allerona 
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Alta Valle della Greve 

Alto Livenza (Regione veneto) 

Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula) 

Alto Mincio 

Alto Tirino 

Arghillà 

Barbagia 

Basilicata 

Benaco bresciano 

Beneventano 

Bergamasca 

Bettona 

Bianco di Castelfranco Emilia 

Calabria 

Camarro 

Campania 

Cannara 

Civitella d'Agliano 

Colli Aprutini 

Colli Cimini 

Colli del Limbara 

Colli del Sangro 

Colli della Toscana centrale 

Colli di Salerno 

Colli Trevigiani 

Collina del Milanese 

Colline del Genovesato 

Colline Frentane 

Colline Pescaresi 

Colline Savonesi 

Colline Teatine 

Condoleo 

Conselvano 

Costa Viola 

Daunia 
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Del Vastese или Histonium 

Delle Venezie (Regione Veneto) 

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia) 

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige) 

Dugenta 

Emilia или dell‟Emilia 

Epomeo 

Esaro 

Fontanarossa di Cerda 

Forlì 

Fortana del Taro 

Frusinate или del Frusinate 

Golfo dei Poeti La Spezia или Golfo dei Poeti 

Grottino di Roccanova 

Isola dei Nuraghi 

Lazio 

Lipuda 

Locride 

Marca Trevigiana 

Marche 

Maremma toscana 

Marmilla 

Mitterberg или Mitterberg tra Cauria e Tel или Mitterberg zwischen Gfrill und Toll 

Modena или Provincia di Modena 

Montecastelli 

Montenetto di Brescia 

Murgia 

Narni 

Nurra 

Ogliastra 

Osco или Terre degli Osci 

Paestum 

Palizzi 

Parteolla 

Pellaro 
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Planargia 

Pompeiano 

Provincia di Mantova 

Provincia di Nuoro 

Provincia di Pavia 

Provincia di Verona или Veronese 

Puglia 

Quistello 

Ravenna 

Roccamonfina 

Romangia 

Ronchi di Brescia 

Ronchi Varesini 

Rotae 

Rubicone 

Sabbioneta 

Salemi 

Salento 

Salina 

Scilla 

Sebino 

Sibiola 

Sicilia 

Sillaro или Bianco del Sillaro 

Spello 

Tarantino 

Terrazze Retiche di Sondrio 

Terre del Volturno 

Terre di Chieti 

Terre di Veleja 

Tharros 

Toscana или Toscano 

Trexenta 

Umbria 

Valcamonica 
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Val di Magra 

Val di Neto 

Val Tidone 

Valdamato 

Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige) 

Vallagarina (Regione Veneto) 

Valle Belice 

Valle del Crati 

Valle del Tirso 

Valle d'Itria 

Valle Peligna 

Valli di Porto Pino 

Veneto 

Veneto Orientale 

Venezia Giulia 

Vigneti delle Dolomiti или Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige) 

Vigneti delle Dolomiti или Weinberg Dolomiten (Regione Veneto) 

ЛУКСЕМБУРГ 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

Одређени регион 

(без обзира да ли му следи назив  

под-региона, виноградарске 

области и/или  делова 

виноградарске области 

Назив виноградарске области или 

делова  виноградарске области   

Moselle Luxembourgeoise Ahn 

Assel 

Bech-Kleinmacher 

Born 

Bous 

Burmerange 

Canach 

Ehnen 

Ellingen 

Elvange 

Erpeldingen 

Gostingen 

Greiveldingen 

Grevenmacher 

Lenningen 

Machtum 
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Mertert 

Moersdorf 

Mondorf 

Niederdonven 

Oberdonven 

Oberwormeldingen 

Remerschen 

Remich 

Rolling 

Rosport 

Schengen 

Schwebsingen 

Stadtbredimus 

Trintingen 

Wasserbillig 

Wellenstein 

Wintringen 

Wormeldingen 

МАЛТА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону  

Одређени регион 

(без обзира да ли му следи назив  

виноградарске области  или 

делова виногарадске области) 

Назив виноградарске области или 

делова виноградарске области 

Island of Malta Rabat 

Mdina или Medina 

Marsaxlokk 

Marnisi 

Mgarr 

Ta„ Qali 

Siggiewi 

Gozo Ramla 

Marsalfоrn 

Nadur 

Victoria Heights 

2. Стона вина са географском ознаком 

На малтешком На енглеском 

Gzejjer Maltin Maltese Islands 

ПОРТУГАЛИЈА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

Одређени регион 

(без обзира да ли му следи назив 

под-региона) 

Под-регион 

Alenquer  
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Alentejo Borba 

Évora 

Grawa-Amareleja 

Moura 
Portalegre 

Redondo 

Reguengos 
Vidigueira 

Arruda  

Bairrada  

Beira Interior Castelo Rodrigo 
Cova da Beira 

Pinhel 

Biscoitos  

Bucelas  

Carcavelos  

Colares  

Dão, без обзира да ли је праћено 

са Nobre 

Alva 

Besteiros 

Castendo 
Serra da Estrela 

Silgueiros 

Terras de Azurara 
Terras de Senhorim 

Douro, без обзира да ли му 

претходи Vinho do или Moscatel do 

Baixo Corgo 

Cima Corgo 

Douro Superior 

Encostas d‟Aire Alcobaça 

Ourém 

Graciosa  

Lafões  

Lagoa  

Lagos  

Lourinhã  

Madeira или Madère или Madera или 
Vinho da Madeira или Madeira 

Weine или Madeira Wine или Vin de 

Madère или Vino di Madera или 

Madeira Wijn 

 

Madeirense  

Óbidos  

Palmela  

Pico  

Portimão  

Port или Porto или Oporto или 

Portwein или Portvin или Portwijn 

или Vin de Porto или Port Wine или 
Vinho do Porto 

 

Ribatejo  

Setúbal, без обзира да ли му 

претходи Moscatel или је праћено са 
Roxo 

 

Tavira  

Távоra-Varosa  
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Torres Vedras  

Trás-os-Montes Chaves 

Planalto Mirandês 

Valpaços 

Vinho Verde Amarante 

Ave 

Baião 

Basto 
Cávado 

Lima 

Monção 
Paiva 

Sousa 

2. Стона вина са географском ознаком  

Одређени регион 

(без обзира да ли му следи назив 

под-региона) 

Под-регион 

Açores  

Alentejano  

Algarve  

Beiras Beira Alta 

Beira Litoral 
Terras de Sicó 

Duriense  

Estremadura Alta Estremadura 

Minho  

Ribatejano  

Terras Madeirenses  

Terras do Sado  

Transmontano  

РУМУНИЈА 

1. Кваилтетна вина произведена у одређеном региону 

Одређени регион 

(без обзира да ли му  следи назив 

под-региона) 

Под-регион 

Aiud  

Alba Iulia  

Babadag  

Banat, без обзира да ли му следи Dealurile Tirolului 

Moldova Nouă 
Silagiu 

Banu Mărăcine  

Bohotin  

Cernăteşti - Podgoria  

Coteşti  

Cotnari  

Crişana, без обзира да ли му следи Biharia 

Diosig 
Şimleu Silvaniei 
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Dealu Bujorului  

Dealu Mare, без обзира да ли му 

следи 

Boldeşti 

Breaza 

Ceptura 
Merei 

Tohani 

Urlaţi 

Valea Călugărească 
Zoreşti 

Drăgăşani  

Huşi, без обзира да ли му следи Vutcani 

Iana  

Iaşi, без обзира да ли му следи Bucium 

Copou 

Uricani 

Lechinţa  

Mehedinţi, без обзира да ли му следи Corcova 

Golul Drâncei 

Oreviţa 
Severin 

Vâwu Mare 

Miniş  

Murfatlar, без обзира да ли му следи Cernavodă 
Medgidia 

Nicoreşti  

Odobeşti  

Oltina  

Panciu  

Pietroasa  

Recaş  

Sâmbureşti  

Sarica Niculiţel, без обзира да ли му 
следи 

Tulcea 

Sebeş - Apold  

Segarcea  

Ştefăneşti, без обзира да ли му следи Costeşti 

Târnave, без обзира да ли му следи Blaj 
Jidvei 

Mediaş 

2. Стона вина са географском ознаком 

Одређени регион 

(без обзира да ли му следи назив 

под-региона) 

Под-регион 

Colinele Dobrogei 
Dealurile Crişanei 

 

Dealurile Moldovei, или Dealurile Covurluiului 

Dealurile Hârlăului 
Dealurile Huşilor 

Dealurile laşilor 

Dealurile Tutovei 

Terasele Siretului 

Dealurile Munteniei 

Dealurile Olteniei 
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Dealurile Sătmarului 

Dealurile Transilvaniei 

Dealurile Vrancei 

Dealurile Zarandului 
Terasele Dunării 

Viile Caraşului 

Viile Timişului 

СЛОВАЧКА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

Одређени регион 

(праћено изразом “vinohradnícka 

oblasť”) 

Под-регион 

(без обзира да ли је праћен називом 

одређеног региона) 
(праћено изразом “vinohradnícky 

rajón”) 

Juţnoslovenská Dunajskostredský 
Galantský 

Hurbanovský 

Komárňanský 

Palárikovský 
Šamorínsky 

Strekovský 

Štúrovský 

Malokarpatská Bratislavský 

Doľanský 

Hlohovecký 

Modranský 
Orešanský 

Pezinský 

Senecký 
Skalický 

Stupavský 

Trnavský 

Vrbovský 
Záhorský 

Nitrianska Nitriansky 

Pukanecký 
Radošinský 

Šintavský 

Tekovský 

Vrábeľský 
Ţeliezovský 

Ţitavský 

Zlatomoravecký 

Stredoslovenská Fiľakovský 

Gemerský 

Hontiansky 

Ipeľský 
Modrokamenecký 

Tornaľský 

Vinický 

Tokaj / -ská / -sky / -ské Čerhov 
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Černochov 

Malá Tŕňa 

Slovenské Nové Mesto 

Veľká Bara 
Veľká Tŕňa 

Viničky 

Východoslovenská Kráľovskochlmecký 

Michalovský 
Moldavský 

Sobranecký 

СЛОВЕНИЈА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

Одређени регион (без обзира да ли му следи  назив виноградарске области и/или 

назив виноградарског поседа) 

Bela krajina или Belokranjec 

Bizeljsko-Sremič или Sremič-Bizeljsko 

Dolenjska 

Dolenjska, cviček 

Goriška Brda или Brda 

Haloze или Haloţan 

Koper или Koprčan 

Kras 

Kras, teran 

Ljutomer-Ormoţ или Ormoţ-Ljutomer 

Maribor или Mariborčan 

Radgona-Kapela или Kapela Radgona 

Prekmurje или Prekmurčan 

Šmarje-Virštanj или Virštanj-Šmarje 

Srednje Slovenske gorice 

Vipavska dolina или Vipavec или Vipavčan 

2. Стона вина са географском ознаком 

Podravje 

Posavje 

Primorska 

ШПАНИЈА 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 
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Одређени регион 

(без обзира да ли му следи назив 

под-региона) 

Под-регион 

Abona 
Alella 

 

Alicante Marina Alta 

Almansa 

Ampurdán-Costa Brava 
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava 

или Chacolí de Álava  

Arlanza 
Arribes 

Bierzo 

Binissalem-Mсваилиca 

Bullas 
Calatayud 

Campo de Bилиja 

Cariñena 
Cataluña 

Cava 

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko 

Txakolina  
Chacolí de Getaria-Getariako 

Txakolina  

Cigales 
Conca de Barberá 

Condado de Huelva 

 

Costers del Segre Raimat 

Artesa  
Vсваs de Riu Cилиb 

Les Garrigues 

Dehesa del Carrizal 
Dominio de Valdepusa 

El Hierro 

Finca Élez 

Guijoso 
Jerez-Xérès-Sherry или Jerez или 

Xérès или Sherry 

Jumilla 
La Mancha 

 

La Palma Hoyo de Mazo 

Fuencaliente 

Nилиte de la Palma 

Lanzarote 

Málaga  

Manchuela 
Manzanilla 

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda 

Méntrida 

Mondéjar 

 

Monterrei Ladera de Monterrei 

Val de Monterrei 

Montilla-Moriles 

Montsant 
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Navarra Baja Montaña 

Ribera Alta 

Ribera Baja 

Tierra Estella 
Valdizarbe 

Penedés 

Pla de Bages 

Pla i Llevant 
Priorato 

 

Rías Baixas Condado do Tea 

O Rosal 
Ribera do Ulla 

Soutomaior 

Val do Salnés 

Ribeira Sacra Amandi 
Chantada 

Quiroga-Bibei 

Ribeiras do Miño 
Ribeiras do Sil 

Ribeiro 

Ribera del Duero  

 

Ribera del Guardiana Cañamero 
Matanegra 

Montánchez 

Ribera Alta 

Ribera Baja 
Tierra de Barros 

Ribera del Júcar  

Rioja Alavesa 
Alta 

Baja 

Rueda  

Sierras de Málaga Serranía de Ronda 

Somontano  

Tacoronte-Acentejo Anaga 

Tarragona 

Terra Alta 

Tierra de León 
Tierra del Vino de Zamora 

Toro 

Uclés 
Utiel-Requena 

Valdeorras 

Valdepeñas 

 

Valencia Alto Turia 
Clariano 

Moscatel de Valencia 

Valentino 

Valle de Güímar 

Valle de la Orotava 

Valles de Benavente (Los) 

Valtiendas 

 

Vinos de Madrid Arganda 

Navalcarnero 
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San Martín de Valdeiglesias 

Ycoden-Daute-Isora 

Yecla 

 

2. Стона вина са географском ознаком 

Vino de la Tierra de Abanilla 

Vino de la Tierra de Bailén 

Vino de la Tierra de Bajo Aragón 

Vino de la Tierra Barbanza e Iria 

Vino de la Tierra de Betanzos 

Vino de la Tierra de Cádiz 

Vino de la Tierra de Campo de Belchite 

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena 

Vino de la Tierra de Cangas 

Vino de la Terra de Castelló 

Vino de la Tierra de Castilla 

Vino de la Tierra de Castilla y León 

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra 

Vino de la Tierra de Córdoba 

Vino de la Tierra de Costa de Cantabria 

Vino de la Tierra de Desierto de Almería 

Vino de la Tierra de Extremadura 

Vino de la Tierra Formentera 

Vino de la Tierra de Gálvez 

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste 

Vino de la Tierra de Ibiza  

Vino de la Tierra de Illes Balears 

Vino de la Tierra de Isla de Menorca 

Vino de la Tierra de La Gomera 

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra 

Vino de la Tierra de Liébana 

Vino de la Tierra de Los Palacios 

Vino de la Tierra de Norte de Granada 

Vino de la Tierra Norte de Sevilla 

Vino de la Tierra de Pozohondo 

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax 

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza 
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Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas 

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles 

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord 

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz 

Vino de la Tierra de Torreperojil 

Vino de la Tierra de Valdejalón 

Vino de la Tierra de Valle del Cinca 

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca 

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense 

Vino de la Tierra Valles de Sadacia 

УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО 

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

English Vineyards 

Welsh Vineyards 

2. Стона вина са географском ознаком 

England или Berkshire 

  Buckinghamshire 

Cheshire 

Cornwall 

Derbyshire 

Devon 

Dorset 

East Anglia 

Gloucestershire 

Hampshire 

Herefordshire 

Isle of Wight 

Isles of Scilly 

Kent 

Lancashire 

Leicestershire 

Lincolnshire 

Northamptonshire 

Nottinghamshire 

Oxfordshire 

Rutland 

Shropshire 

Somerset 

Staffordshire 

Surrey 

Sussex 

Warwickshire 
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West Midlands 

Wiltshire 

Worcestershire 

Yorkshire 

Wales или  Cardiff 

Cardiganshire 

Carmarthenshire 

Denbighshire 

Gwynedd 

Monmouthshire 

Newport 

Pembrokeshire 

Rhondda Cynon Taf 

Swansea 

The Vale of Glamorgan 

Wrexham 

(B) – АЛКОХОЛНА ПИЋА КОЈА ВОДЕ ПОРЕКЛО ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 

1. Рум 

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel 

Ron de Málaga 

Ron de Granada 

Rum da Madeira 

2. (a) Whisky - Виски 

Scotch Whisky 

Irish Whisky 

Whisky español 

(Ове ознаке могу бити допуњене изразима "malt"" или "grain") 

2. (b) Whiskey - Виски 

Irish Whiskey 

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey 

(Ове ознаке могу бити допуњене изразом "Pot Still") 

3. Grain spirit - Алкохолна пића од житарица (ракија од житарица) 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise 

Korn 
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Kornbrand 

4. Wine spirit - Алкохолна пића од вина 

Eau-de-vie de Cognac 

Eau-de-vie des Charentes 

Cognac 

(Ознака "Cognac" може бити допуњена неким од следећих израза: 

1. Fine 

2. Grande Fine Champagne 

3. Grande Champagne 

4. Petite Champagne 

5. Petite Fine Champagne 

6. Fine Champagne 

7. Borderies 

8. Fins Bois 

9. Bons Bois) 

Fine Bordeaux 

Armagnac 

Bas-Armagnac 

Haut-Armagnac 

Ténarèse 

Eau-de-vie de vin de la Marne 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey 

Eau-de-vie de vin de Savoie 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence 

Eau-de-vie de Faugères / Faugères 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc 

Aguardente do Minho 

Aguardente do Douro 

Aguardente da Beira Interior 

Aguardente da Bairrada 

Aguardente do Oeste 

Aguardente do Ribatejo 
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Aguardente do Alentejo 

Aguardente do Algarve 

„Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska 

grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare‟, 

„Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от 

Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)‟, 

„Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska 

Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja‟, 

„Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova 

rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie‟, 

„Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska 

biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe‟, 

„Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova 

rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas‟, 

„Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska 

muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja‟, 

„Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska 

grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol‟, 

„Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova 

rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo‟ 

Vinars Târnave 

Vinars Vaslui 

Vinars Murfatlar 

Vinars Vrancea 

Vinars Segarcea 

5. Brandy - Бренди 

Brandy de Jerez 

Brandy del Penedés 

Brandy italiano 

Brandy Αηηηθήο /Brandy of Attica 

Brandy Πειινπνλήζνπ / Brandy of the Peloponnese 

Brandy Κεληξηθήο Διιάδαο / Brandy of Central Greece 

Deutscher Weinbrand 

Wachauer Weinbrand 

Weinbrand Dürnstein 

Karpatské brandy špeciál 

6. Grape marc spirit - Алкохолна пића (ракије) од комине грожђа 
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Eau-de-vie de marc de Champagne или Marc de Champagne 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie 

Marc de Bourgogne 

Marc de Savoie 

Marc d'Auvergne 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire 

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc 

Marc d'Alsace Gewürztraminer 

Marc de Lorraine 

Bagaceira do Minho 

Bagaceira do Douro 

Bagaceira da Beira Interior 

Bagaceira da Bairrada 

Bagaceira do Oeste 

Bagaceira do Ribatejo 

Bagaceiro do Alentejo 

Bagaceira do Algarve 

Orujo gallego  

Grappa 

Grappa di Barolo 

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte 

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia 

Grappa trentina / Grappa del Trentino 

Grappa friulana / Grappa del Friuli 

Grappa veneta / Grappa del Veneto 

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige 

Σζηθνπδηά Κξήηεο / Tsikoudia of Crete 

Σζίπνπξν Μαθεδνλίαο / Tsipouro of Macedonia 
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Σζίπνπξν Θεζζαιίαο / Tsipouro of Thessaly 

Σζίπνπξν Σπξλάβνπ / Tsipouro of Tyrnavos 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise 

Εηβαλία / Zivania 

Törkölypálinka 

7. Fruit spirit - Воћна алкохолна пића 

Schwarzwälder Kirschwasser 

Schwarzwälder Himbeergeist 

Schwarzwälder Mirabellenwasser 

Schwarzwälder Williamsbirne 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser 

Fränkisches Zwetschgenwasser 

Fränkisches Kirschwasser 

Fränkischer Obstler 

Mirabelle de Lorraine 

Kirsch d'Alsace 

Quetsch d'Alsace 

Framboise d'Alsace 

Mirabelle d'Alsace 

Kirsch de Fougerolles 

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige 

Südtiroler Aprikot / Südtiroler 

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige 

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige 

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige 

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige 

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige 

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige 

Williams friulano / Williams del Friuli 

Sliwovitz del Veneto 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige 

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino 

Williams trentino / Williams del Trentino 

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino 
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Aprikot trentino / Aprikot del Trentino 

Medronheira do Algarve 

Medronheira do Buçaco 

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano 

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino 

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto 

Aguardente de pêra da Lousã 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise 

Wachauer Marillenbrand 

Bošácka Slivovica 

Szatmári Szilvapálinka 

Kecskeméti Barackpálinka 

Békési Szilvapálinka 

Szabolcsi Almapálinka 

Gönci barackpálinka 

Pálinka 

„Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova 

rakiya/Slivova rakiya from Troyan‟, 

„Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska 

kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistra‟, 

„Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva 

rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel‟, 

„Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova 

rakiya/Slivova rakiya from Lovech‟ 

Pălincă 

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit 

Ţuică de Valea Milcovului 

Ţuică de Buzău 

Ţuică de Argeş 

Ţuică de Zalău 

Ţuică Ardelenească de Bistriţa 
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Horincă de Maramureş 

Horincă de Cămârzana 

Horincă de Seini 

Horincă de Chioar 

Horincă de Lăpuş 

Turţ de Oaş 

Turţ de Maramureş 

8. Cider spirit and perry spirit - Јабуковаче и крушковаче 

Calvados 

Calvados du Pays d'Auge 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne 

Eau-de-vie de cidre de Normandie 

Eau-de-vie de poiré de Normandie 

Eau-de-vie de cidre du Maine 

Aguardiente de sidra de Asturias 

Eau-de-vie de poiré du Maine 

9. Gentian spirit - Горка алкохолна пића 

Bayerischer Gebirgsenzian 

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige 

Genziana trentina / Genziana del Trentino 

10. Fruit spirit drinks - Воћна жестока пића 

Pacharán 

Pacharán navarro 

11. Juniper-flavoured spirit drinks - Жестока пића ароматизована клеком 

(клековача) 

Ostfriesischer Korngenever 

Genièvre Flandres Artois 

Hasseltse jenever 

Balegemse jenever 

Péket de Wallonie 

Steinhäger 

Plymouth Gin 

Gin de Mahón 
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Vilniaus Dţinas 

Spišská Borovička 

Slovenská Borovička Juniperus 

Slovenská Borovička 

Inovecká Borovička 

Liptovská Borovička 

12. Caraway-flavoured spirit drinks - Жестока пића ароматизована кимом 

(кимовача) 

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit 

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit 

13. Aniseed-flavoured spirit drinks - Жестока пића са укусом аниса (анисовача) 

Anis español 

Évoca anisada 

Cazсваa 

Chinchón 

Ojén 

Rute 

Oύδν / Ouzo 

14. Liqueur - Ликер 

Berliner Kümmel 

Hamburger Kümmel 

Münchener Kümmel 

Chiemseer Klosterlikör 

Bayerischer Kräuterlikör 

Cassis de Dijon 

Cassis de Beaufort 

Irish Cream 

Palo de Mallorca 

Ginjinha portuguesa 

Licor de Singeverga 

Benediktbeurer Klosterlikör 

Ettaler Klosterlikör 

Ratafia de Champagne 

Ratafia catalana 

Anis português 
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Finnish berry / Finnish fruit liqueur 

Grossglockner Alpenbitter 

Mariazeller Magenlikör 

Mariazeller Jagasaftl 

Puchheimer Bitter 

Puchheimer Schlossgeist 

Steinfelder Magenbitter 

Wachauer Marillenlikör 

Jägertee / Jagertee / Jagatee 

Сваaţu Kimelis  

Čepkelių  

Demänovka Bylinný Likér 

Polish Cherry 

Karlovarská Hořká  

15. Spirit drinks - Друга жестока пића 

Pommeau de Bretagne 

Pommeau du Maine 

Pommeau de Normandie 

Svensk Punsch / Swedish Punch 

16. Vodka - Водка 

Svensk Vodka / Swedish Vodka 

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland 

Polska Wódka/ Polish Vodka 

Laugarício Vodka 

Originali Lietuviška Degtinė  

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy 

żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract 

of bison grass 

Latvijas Dzidrais 

Rīgas Degvīns 

17. Bitter-tasting spirit drinks - Жестока пића горког укуса 

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam 

Demänovka bylinná horká 
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(В) АРОМАТИЗОВАНА ВИНА КОЈА ВОДЕ ПОРЕКЛО ИЗ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Nürnberger Glühwein  

Pelin 

Thüringer Glühwein 

Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino  
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ДЕО Б: У СРБИЈИ 

... 

(A)  ВИНА КОЈА ВОДЕ ПОРЕКЛО ИЗ СРБИЈЕ   

1. Квалитетна вина произведена у одређеном региону 

На српском На енглеском 

Одређени регион 

(Контролисано 

порекло и квалитет / 

K.П.K.) 

Под-регион  

(без обзира да ли му 

претходи име 

одређеног региона) 

(Контролисано 

порекло и 

гарантован 

квалитет / K.П.Г.) 

Specified regions 

(Controlled 

designation and 

quality) 

Sub-regions 
(whether or not 

preceeded by the name 
of the specified region) 

(Controlled 

designation and 

quality guaranteed)  

Крајински Кључко 

Брзопаланачко 

Михајловачко 

Неготинско 

Рајачко 

Krajina Kljuc 

Brza Palanka 

Mihajlovac 

Negotin 

Rajac 

Књажевачки Борско 

Бољевачко 

Зајечарско 

Врбичко 

Џервинско 

Кnjazevac Bor 

Boljevac 

Zajecar 

Vrbica 

Dzervin 

Алексиначки Ражањско 

Сокобањско 

Житковачко 

Aleksinac Razanj 

Sokobanja 

Zitkovac 

Топлички Прокупачко 

Добричко 

Toplica Prokuplje 

Dobric 

Нишки Матејевачко 

Сићевачко 

Кутинско 

Nis Matejevac 

Sicevo 

Kutin 

Нишавски Белопаланачко 

Пиротско 

Бабушничко 

Nisava Bela Palanka 

Pirot 

Babusnica 

Лесковачки Бабичко 

Пусторечко 

Винарачко 

Власотиначко 

Leskovac Babicko 

Pusta reka 

Vinarce 

Vlasotince 

Врањски Сурдуличко 

Вртогошко 

Буштрањско 

Vranje Surdulica 

Vrtogos 

Bustranje 

Чачански Љубићко 

Јеличко 

Cacak Ljubic 

Jelica 

Крушевачки Трстеничко Krusevac Trstenik 
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Темничко 

Расинско 

Жупско 

Temnic 

Rasina 

Zupa 

Млавски Браничевско 

Ореовачко 

Ресавско 

Mlava Branicevo 

Oreovica 

Resava 

Јагодински Јагодинско 

Левачко 

Јовачко 

Параћинско 

Jagodina Jagodina 

Levac 

Jovac 

Paracin 

Београдски Грочанско 

Смедеревско 

Дубонско 

Крњевачко 

Belgrade Grocka 

Smederevo 

Dubona 

Krnjevo 

Опленачки Космајско 

Венчачко 

Рачанско 

Крагујевачко 

Oplenac Kosmaj 

Vencac 

Raca 

Kragujevac 

Поцерски Тамнавско 

Подгорско 

Cer  Tamnava 

Podgorina 

Сремски Фрушкогорско Srem  Fruska Gora 

Јужнобанатски Вршачко 

Белоцркванско 

Делиблатска 

пешчара 

Southern Banat Vrsac 

Bela Crkva 

Deliblato Sands 

Севернобанатски Банатско-потиско Northern Banat Banat-Tisa 

  Палићко 

Хоргошко 

 Palic 

Horgos 

Севернокосовски* Источко 

Пећко 

Northern Kosovo* Istok 

Pec 

Јужнокосовски* Ђаковичко 

Ораховачко 

Призренско 

Суворечко 

Малишевско 

Southern Kosovo* Djakovica 

Orahovac 

Prizren 

Suva Reka 

Malisevo 

* Kosovo under United Nations Security Council Resolution 1244 / * Косово по Резолуцији 

1244 Савета безбедности Уједињених Нација 

2. Стона вина са географском ознаком  

На српском 

(Контролисано порекло / K.П.) 

На енглеском 

(Географска ознака / G.I.) 

Тимочки 

Нишавско-jужноморавски 

Западноморавски 

Шумадијско-великоморавски 

Поцерски 

Сремски 

Банатски 

Суботичко-хоргошка пешчара 

Косовско-метохијски *  

Timok 

Nisava-Juzna Morava 

Zapadna Morava 

Sumadija-Velika Morava 

Cer 

Srem 

Banat 

Subotica-Horgos Sands 

Kosovo-Metohija * 
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* Kosovo under United Nations Security Council Resolution 1244 / * Косово по Резолуцији 

1244 Савета безбедности Уједињених Нација 

(Б) – АЛКОХОЛНА ПИЋА КОЈА ВОДЕ ПОРЕКЛО ИЗ СРБИЈЕ  

1. Fruit spirit – воћне ракије 

Српска шљивовица (Srpska sljivovica) 

2. Wine spirit – алкохолна пића од вина 

Лозовача из Поморавља (Lozovaca iz Pomoravlja) 

Вршачка лозовача (Vrsacka lozovaca) 

Тимочка лозовача (Timocka lozovaca) 

Смедеревска лозовача (Smederevska lozovaca) 

Вршачка комовица (Vrsacka komovica) 

Жупска комовица (Zupska komovica) 

Јастребачка комовица (Jastrebacka komovica) 

3. Остала алкохолна пића 

Шумадијски чај (Sumadijski caj) 

Линцура из Шумадије (Lincura iz Sumadije) 

Пиротска линцура (Pirotska lincura) 

Траварица са Хомоља (Travarica sa Homolja) 

Траварица из Топлице (Travarica iz Toplice) 

Клековача Бајина Башта (Klekovaca Bajina Basta) 
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ДОДАТАК 2 

ЛИСТА ТРАДИЦИОНАЛНИХ ИЗРАЗА И ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ЗА 

ВИНА ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 

КАО ШТО ЈЕ НАВЕДЕНО У ЧЛАНОВИМА  4 И 7 АНЕКСА II ПРОТОКОЛА 2 

 ДЕО А: У ЗАЈЕДНИЦИ 

Традиционални изрази Вина  Категорија вина  Језик  

РЕПУБЛИКА ЧЕШКА 

pozdní sběr Сва Квалитетно 

вино 

Чешки 

archivní víno Сва Квалитетно 

вино 

Чешки 

panenské víno Сва Квалитетно 
вино 

Чешки 

НЕМАЧКА 

Qualitätswein Сва Квалитетно 

вино 

Немачки 

Qualitätswein garantierten 
Ursprungs / Q.g.U 

Сва Квалитетно 
вино 

Немачки 

Qualitätswein mit Prädikät / 

at/ Q.b.A.m.Pr / 
Prädikatswein 

Сва Квалитетно 

вино 

Немачки 

Qualitätsschaumwein 

garantierten Ursprungs / 
Q.g.U 

Сва Квалитетно 

пенушаво вино 

Немачки 

Auslese Сва Квалитетно 

вино 

Немачки 

Beerenauslese Сва Квалитетно 

вино 

Немачки 

Eiswein Сва Квалитетно 
вино 

Немачки 

Kabinett Сва Квалитетно 

вино 

Немачки 

Spätlese Сва Квалитетно 
вино 

Немачки 

Trockenbeerenauslese Сва Квалитетно 

вино 

Немачки 

Landwein  Сва Стоно вино са 

географском 
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индикацијом 

Affentaler Altschweier, Bühl, 

Eisental, Neusatz / 

Bühl, Bühlertal, 

Neuweier / 

Baden-Baden 

Квалитетно 
вино 

Немачки 

Badisch Rotgold Baden Квалитетно 
вино 

Немачки 

Ehrentrudis Baden Квалитетно 

вино 

Немачки 

Hock Rhein, Ahr, 

Hessische 

Bergstraße, 

Mittelrhein, 

Nahe, 

Rheinhessen, 

Pfalz, Rheingau 

Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Квалитетно 

вино 

Немачки 

Klassik / Classic Сва Квалитетно 
вино 

Немачки 

Liebfrau(en)milch Nahe, 

Rheinhessen, 
Pfalz, Rheingau 

Квалитетно 

вино 

Немачки 

    

Riesling-Hochgewächs Сва Квалитетно 
вино 

Немачки 

Schillerwein Württemberg Квалитетно 

вино 

Немачки 

Weißherbst Сва Квалитетно 
вино 

Немачки 

Winzersekt Сва Квалитетно 

пенушаво вино 

Немачки 

ГРЧКА 

Ολνκαζηα Πξνειεύζεσο 

Διεγρόκελε (ΟΠΔ) 

(Appellation d‟origine 
controlée) 

Сва Квалитетно 
вино 

Грчки 

Ολνκαζηα Πξνειεύζεσο 

Αλσηέξαο Πνηόηεηνο 

(ΟΠΑΠ) (Appellation 

d‟origine de qualité 
supérieure) 

Сва Квалитетно вино Грчки 

Οίλνο γιπθόο θπζηθόο (Vin 
doux naturel) 

Μoζτάηος 

Κεθαλληνίας 

(Muscat de 

Céphalonie), 

Μοζτάηος 

Квалитетно 
ликерско вино 

Грчки 
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Παηρών (Muscat 

de Patras), 

Μοζτάηος Ρίοσ-

Παηρών (Muscat 

Rion de Patras), 

Μοζτάηος 

Λήμνοσ (Muscat 

de Lemnos), 

Μοζτάηος Ρόδοσ 

(Muscat de 

Rhodos), 

Μασροδάθνη 

Παηρών 

(Mavrodaphne 

de Patras), 

Μασροδάθνη 

Κεθαλληνίας 

(Mavrodaphne 

de Céphalonie), 

άμος (Samos), 

ηηεία (Sitia), 

Δαθνές (Dafnès), 

ανηορίνη 

(Santorini) 

Οίλνο θπζηθώο γιπθόο 
(Vin naturellement doux) 

Vins de paille : 

Κεθαλληνίας (de 

Céphalonie), 

Δαθνές (de 

Dafnès), Λήμνοσ 

(de Lemnos), 

Παηρών (de 

Patras), Ρίοσ-

Παηρών (de Rion 

de Patras), 

Ρόδοσ (de 

Rhodos), 

άμος(de 

Samos), ηηεία 

(de Sitia), 

ανηορίνη 

(Santorini) 

Квалитетно вино Грчки 

Ολνκαζία θαηά παξάδνζε 
(Onomasia kata paradosi) 

Сва Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Σνπηθόο Οίλνο (vins de 

pays) 

Сва Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Грчки 

Αγξέπαπιε (Agrepavlis) Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

Грчки 
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географском 

индикацијом 

Ακπέιη (Ampeli) Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Ακπειώλαο (εο) 
(Ampelonas ès) 

Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Грчки 

Aξρνληηθό (Archontiko) Сва  Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Κάβα
 
(Cava) Сва Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Από δηαιεθηνύο ακπειώλεο 
(Grи Cru) 

Μoζτάηος 

Κεθαλληνίας 

(Muscat de 

Céphalonie), 

Μοζτάηος 

Παηρών 

(Muscat de 

Patras), 

Μοζτάηος 

Ρίοσ-Παηρών 

(Muscat Rion 

de Patras), 

Μοζτάηος 

Λήμνοσ 

(Muscat de 

Lemnos), 

Μοζτάηος 

Ρόδοσ (Muscat 

de Rhodos), 
άμος (Samos) 

Квалитетно 
ликерско вино 

Грчки 

Δηδηθά Δπηιεγκέλνο (Grи 

réserve) 

Сва Квалитетно вино, 

Квалитетно 
ликерско вино 

Грчки 

Κάζηξν (Kastro) Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Κηήκα (Ktima) Сва Квалитетно 

вино, Стоно 

вино са 

географском 

Грчки 
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индикацијом 

Ληαζηόο (Liastos) Сва Квалитетно 

вино, Стоно 

вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Μεηόρη (Metochi) Сва Квалитетно 

вино, Стоно 

вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Μνλαζηήξη (Monastiri) Сва Квалитетно 

вино, Стоно 

вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Νάκα (Nama) Сва Квалитетно 

вино, Стоно 

вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Νπρηέξη (Nychteri) ανηορίνη Квалитетно 
вино 

Грчки 

Οξεηλό θηήκα (Orino 

Ktima) 

Сва Квалитетно 

вино, Стоно 

вино са 

географском 
индикацијом 

Грчки 

Οξεηλόο ακπειώλαο 

(Orinos Ampelonas) 

Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Πύξγνο (Pyrgos) Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Грчки 

Δπηινγή ή Δπηιεγκέλνο 
(Réserve) 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

ликерско вино 

Грчки 

Παιαησζείο επηιεγκέλνο 
(Vieille réserve) 

Сва Квалитетно 
ликерско вино 

Грчки 

Βεξληέα (Verntea) Ζάκσνθος Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Грчки 

Vinsanto ανηορίνη Квалитетно вино, 

квалитетно 
ликерско вино 

Грчки 
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ШПАНИЈА 

Denominacion de origen 

(DO) 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Denominacion de origen 

calificada (DOCa) 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Vino dulce natural Сва Квалитетно 
ликерско вино 

Шпански 

Vino generoso
14

  Квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Vino generoso de licor
15

  Квалитетно 
ликерско вино 

Шпански 

Vino de la Tierra Tous Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

 

Aloque DO Valdepeñas Квалитетно вино Шпански 

Amontillado DDOO Jerez-

Xérès-Sherry y 

Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 

Moriles 

Квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Añejo Сва Квалитетно вино 

Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Шпански 

Añejo DO Malaga Квалитетно 
ликерско вино 

Шпански 

Chacoli / Txakolina DO Chacoli de 

Bizkaia 

DO Chacoli de 

Квалитетно вино Шпански 

                                                
14 Наведена вина су квалитетна ликерска вина наведена у тачки Л, става 8, Анекса VI, Уредбе 

Савета (EЗ) број 1493/1999. 
15 Наведена вина су квалитетна ликерска вина наведена у тачки Л, става 11, Анекса VI, Уредбе 

Савета (EЗ) број 1493/1999. 
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Getaria 

DO Chacoli de 

Alava 

Clásico DO Abona 

DO El Hierro 

DO Lanzarote 

DO La Palma 

DO Tacoronte-

Acentejo 

DO Tarragona 

DO Valle de 
Güimar 

DO Valle de la 

Orotava 

DO Ycoden-Daute-
Isora 

Квалитетно вино Шпански 

Cream DDOO Jérez-

Xerès-Sherry y 

Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 

Moriles 

DO Málaga 

DO Condado de 
Huelva 

Квалитетно 

ликерско вино 

Енглески 

Criadera DDOO Jérez-

Xerès-Sherry y 

Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 

Moriles 

DO Málaga 

DO Condado de 
Huelva 

Квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Criaderas y Soleras DDOO Jérez-

Xerès-Sherry y 

Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 

Moriles 

DO Málaga 

DO Condado de 

Квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 
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Huelva 

Crianza Сва Квалитетно вино Шпански 

Dorado DO Rueda 

DO Malaga 

Квалитетно 
ликерско вино 

Шпански 

Fino DO Montilla 
Moriles 

DDOO Jerez-

Xérès-Sherry y 

Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

Квалитетно 
ликерско вино 

Шпански 

Fondillon DO Alicante Квалитетно вино Шпански 

Gran Reserva Сва quality wines 

psr 

Cava 

Квалитетно вино 

Квалитетно 

пенушаво вино 

Шпански 

Lágrima DO Málaga Квалитетно 
ликерско вино 

Шпански 

Noble Сва Квалитетно вино 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Шпански 

Noble DO Malaga Квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Oloroso DDOO Jerez-

Xérès-Sherry y 

Manzanilla 

Sanlúcar de 

Barrameda 

DO Montilla- 
Moriles 

Квалитетно 
ликерско вино 

Шпански 

Pajarete DO Málaga Квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Pálido DO Condado de 
Huelva 

DO Rueda 

DO Málaga 

Квалитетно 
ликерско вино 

Шпански 

Palo Cortado DDOO Jerez-

Xérès-Sherry y 

Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla- 

Moriles 

Квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Primero de cosecha DO Valencia Квалитетно вино Шпански 

Rancio Сва Квалитетно вино,  Шпански 
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Квалитетно 

ликерско вино 

Raya DO Montilla-

Moriles 

Квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Reserva Сва Квалитетно вино Шпански 

Sobremadre DO vinos de 
Madrid 

Квалитетно вино Шпански 

Solera DDOO Jérez-

Xerès-Sherry y 

Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 

Moriles 

DO Málaga 

DO Condado de 
Huelva 

Квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Superior Сва Квалитетно вино Шпански 

Trasañejo DO Málaga Квалитетно 

ликерско вино 

Шпански 

Vino Maestro DO Málaga Квалитетно 
ликерско вино 

Шпански 

Vendimia inicial DO Utiel-Requena Квалитетно вино Шпански 

Viejo Сва 

 

Квалитетно вино, 

Квалитетно 

ликерско вино, 

Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Шпански 

Vino de tea DO La Palma Квалитетно вино Шпански 

ФРАНЦУСКА 

Appellation d‟origine 

contrôlée 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 

ликерско вино 

Француски 

Appellation contrôlée Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 
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ликерско вино 

Appellation d‟origine Vin 

Délimité de qualité 

supérieure 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 
ликерско вино 

Француски 

Vin doux naturel AOC Banyuls, 

Banyuls Grи 

Cru, Muscat de 

Frontignan, Grи 

Roussillon, 

Maury, Muscat 

de Beaume de 

Venise, Muscat 

du Cap Corse, 

Muscat de Lunel, 

Muscat de 

Mireval, Muscat 

de Rivesaltes, 

Muscat de St 

Jean de 

Minervois, 

Rasteau, 

Rivesaltes 

Квалитетно вино Француски 

Vin de pays Сва Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Француски 

Ambré Сва Квалитетно 

ликерско вино, 

стоно вино са 

географском 

индикацијом  

Француски 

Château  Сва Квалитетно вино, 

Квалитетно 

ликерско вино, 

квалитетно 

пенушаво вино 

Француски 

Clairet  AOC Bourgogne 
AOC Bordeaux 

Квалитетно вино Француски 

Claret AOC Bordeaux Квалитетно вино Француски 

Clos Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 
ликерско вино 

Француски 
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Cru Artisan AOCMédoc, Haut-

Médoc, 

Margaux, 

Moulis, 

Listrac, St 

Julien, 

Pauillac, St 

Estèphe 

Квалитетно вино Француски 

Cru Bourgeois AOC Médoc, Haut-

Médoc, 

Margaux, 

Moulis, 

Listrac, St 

Julien, 

Pauillac, St 

Estèphe 

Квалитетно вино Француски 

Cru Classé, 

éventuellement précédé 
de : 

Grand, 

Premier Grand, 

Deuxième, 

Troisième, 

Quatrième, 

Cinquième. 

AOC Côtes de 

Provence, 

Graves, St 

Emilion Grand 

Cru, Haut-

Médoc, 

Margaux, St 

Julien, 

Pauillac, St 

Estèphe, 

Sauternes, 

Pessac 

Léognan, 
Barsac 

Квалитетно вино Француски 

Edelzwicker AOC Alsace Квалитетно вино Немачки 

Grand Cru AOC Alsace, 

Banyuls, 

Bonnes Mares, 

Chablis, 

Chambertin, 

Chapelle 

Chambertin, 

Chambertin 

Clos-de-Bèze, 

Mazoyeres ou 

Charmes 

Chambertin, 

Latricières-

Chambertin, 

Mazis 

Chambertin, 

Ruchottes 

Chambertin, 

Квалитетно вино Француски 
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Griottes-

Chambertin,Cl

os de la Roche, 

Clos Saint 

Denis, Clos de 

Tart, Clos de 

Vougeot, Clos 

des Lambray, 

Corton, Corton 

Charlemagne, 

Charlemagne, 

Echézeaux, 

Grand 

Echézeaux, La 

Grand Rue, 

Montrachet, 

Chevalier-

Montrachet, 

Bâtard-

Montrachet, 

Bienvenues-

Bâtard-

Montrachet, 

Criots-Bâtard-

Montrachet, 

Musigny, 

Romanée St 

Vivant, 

Richebourg, 

Romanée-

Conti, La 

Romanée, La 

Tâche, St 

Emilion 

Grand Cru Champagne Квалитетно 
пенушаво вино 

Француски 

Hors d‟âge AOC Rivesaltes Квалитетно 

ликерско вино 

Француски 

Passe-tout-grains AOC Bourgogne Квалитетно вино Француски 

Premier Cru  AOC Aloxe Corton, 

Auxey 

Duresses, 

Beaune, 

Blagny, 

Chablis, 

Chambolle 

Musigny, 

Chassagne 

Montrachet, 

Квалитетно вино, 

квалитетно 
пенушаво вино 

Француски 
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Champagne, , 

Côtes de 

Brouilly, , 

Fixin, Gevrey 

Chambertin, 

Givry, Ladoix, 

Maranges, 

Mercurey, 

Meursault, 

Monthélie, 

Montagny, 

Morey St 

Denis, 

Musigny, Nuits, 

Nuits-Saint-

Georges, 

Pernи-

Vergelesses, 

Pommard, 

Puligny-

Montrachet, , 

Rully, 

Santenay, 

Savigny-les-

Beaune,St 

Aubin, Volnay, 

Vougeot, 

Vosne-
Romanée 

Primeur Сва Квалитетно вино, 

стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Француски 

Rancio AOC Grand 

Roussillon, 

Rivesaltes, 

Banyuls, Banyuls 

Grand cru, 

Maury, Clairette 

du Languedoc, 
Rasteau 

Квалитетно 

ликерско вино 

Француски 

Sélection de grains nobles AOC Alsace, 

Alsace Grand 

cru, Monbazillac, 

Graves 

supérieures, 

Bonnezeaux, 

Jurançon, 

Cérons, Quarts 

Квалитетно вино Француски 
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de Chaume, 

Sauternes, 

Loupiac, 

Côteaux du 

Layon, Barsac, 

Ste Croix du 

Mont, Coteaux 

de l‟Aubance, 
Cadillac 

Sur Lie AOC Muscadet, 

Muscadet –

Coteaux de la 

Loire, 

Muscadet-

Côtes de 

Grиlieu, 

Muscadet- 

Sèvres et 

Maine, 

AOVDQS Gros 

Plant du Pays 

Nantais, VDT 

avec IG Vin de 

pays d‟Oc et 

Vin de pays des 

Sables du Golfe 

du Lion 

Квалитетно вино,  

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Француски 

Tuilé AOC Rivesaltes Квалитетно 

ликерско вино 

Француски 

Vendanges tardives AOC Alsace, 
Jurançon 

Квалитетно вино Француски 

Villages AOC Anjou, 

Beaujolais, 

Côte de 

Beaune, Côte 

de Nuits, Côtes 

du Rhône, 

Côtes du 

Roussillon, 
Mâcon 

Квалитетно вино Француски 

Vin de paille AOC Côtes du 

Jura, Arbois, 

L‟Etoile, 

Hermitage 

Квалитетно вино Француски 

Vin jaune AOC du Jura 

(Côtes du Jura, 

Arbois, 

L‟Etoile, 

Château-

Квалитетно вино Француски 
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Châlon) 

ИТАЛИЈА 

Denominazione di Origine 
Controllata / D.O.C. 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 

ликерско вино, 

делимично 

ферментисана 

шира од грожђа 

са географском 

индикацијом 

Италијански 

Denominazione di Origine 

Controllata e Garantita / 

D.O.C.G. 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 

ликерско вино, 

делимично 

ферментисана 

шира од грожђа 

са географском 

индикацијом 

Италијански 

Vino Dolce Naturale Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

ликерско вино 

Италијански 

Inticazione geografica 
tipica (IGT) 

Сва Стоно вино, « vin 

de pays », вино о 

презрелог 

грожђа и шире 

од грожђа 

делимично 

ферментисане 

са географском 

индикацијом  

Италијански 

Landwein  Wine with GI of the 

autonomous 

province of 
Bolzano 

Стоно вино, « vin 

de pays », вино о 

презрелог 

грожђа и шире 

од грожђа 

делимично 

ферментисане 

са географском 

Немачки 
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индикацијом 

Vin de pays Wine with GI of 
Aosta region 

Стоно вино, « vin 

de pays », вино 

од презрелог 

грожђа и шире 

од грожђа 

делимично 

ферментисане 

са географском 

индикацијом 

Француски 

Alberata o vigneti ad 
alberata 

DOC Aversa Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино 

Италијански 

Amarone DOC Valpolicella Квалитетно вино Италијански 

Ambra DOC Marsala Квалитетно вино Италијански 

Ambrato DOC Malvasia 
delle Lipari 

DOC Vernaccia di 

Oristano 

Квалитетно вино, 

квалитетно 

ликерско вино 

Италијански 

Annoso DOC Controguerra Квалитетно вино Италијански 

Apianum DOC Fiano di 
Avellino 

Квалитетно вино Латински 

Auslese DOC Caldaro e 

Caldaro 

classico- Alto 
Adige 

Квалитетно вино Немачки 

Barco Reale DOC Barco Reale 

di Carmignano 

Квалитетно вино Италијански 

Brunello DOC Brunello di 
Montalcino 

Квалитетно вино Италијански 

Buttafuoco DOC Oltrepò 

Pavese 

Квалитетно вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино 

Италијански 

Cacc‟e mitte DOC Cacc‟e Mitte 
di Lucera 

Квалитетно вино Италијански 

Cagnina DOC Cagnina di 

Romagna 

Квалитетно вино Италијански 

Cannellino DOC Frascati Квалитетно вино Италијански 

Cerasuolo DOC Cerasuolo di 

Vittoria 

DOC 

Montepulciano 

d‟Abruzzo 

Квалитетно вино Италијански 

Chiaretto Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

Италијански 
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пенушаво вино, 

квалитетно 

ликерско вино, 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Ciaret DOC Monferrato Квалитетно вино Италијански 

Château DOC de la région 

Valle d‟Aosta 

Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 

ликерско вино 

Француски 

Classico Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 
ликерско вино 

Италијански 

Dunkel DOC Alto Adige 

DOC Trentino 

Квалитетно вино Немачки 

Est !Est ! !Est ! ! ! DOC 

Est !Est ! !Est !

 ! ! di 

Montefiascone 

Квалитетно вино, 

квалитетно 
пенушаво вино 

Латински 

Falerno DOC Falerno del 
Massico 

Квалитетно вино Италијански 

Fine  DOC Marsala Квалитетно 

ликерско вино 

Италијански 

Fior d‟Arancio DOC Colli 

Euganei 

Квалитетно вино, 

квалитетно 
пенушаво вино, 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Италијански 

Falerio DOC Falerio dei 

colli Ascolani 

Квалитетно вино Италијански 

Flétri DOC Valle d‟Aosta 

o Vсваée 

d‟Aoste 

Квалитетно вино Италијански 

Garibaldi Dolce (ou GD) DOC Marsala Квалитетно 
ликерско вино 

Италијански 

Governo all‟uso toscano DOCG Chianti / 

Chianti 

Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 

Италијански 
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Classico 

IGT Colli della 

Toscana 
Centrale 

индикацијом 

Gutturnio DOC Colli 
Piacentini 

Квалитетно вино, 

квалитетно 

полу-пенушаво 
вино  

Италијански 

Italia Particolare (ou IP) DOC Marsala Квалитетно 

ликерско вино 

Италијански 

Klassisch / Klassisches 
Ursprungsgebiet 

DOC Caldaro 

DOC Alto Adige 

(avec la 

dénomination 

Santa 

Maddalena e 
Terlano) 

Квалитетно вино Немачки 

Kretzer DOC Alto Adige 

DOC Trentino 

DOC Teroldego 

Rotaliano 

Квалитетно вино Немачки 

Lacrima DOC Lacrima di 
Morro d‟Alba 

Квалитетно вино Италијански 

Lacryma Christi DOC Vesuvio Квалитетно вино, 

квалитетно 
ликерско вино 

Италијански 

Lambiccato  DOC Castel San 

Lorenzo 

Квалитетно вино Италијански 

London Particolar (ou LP 

ou Inghilterra) 

DOC Marsala Квалитетно 

ликерско вино 

Италијански 

Morellino DOC Morellino di 
Scansano 

Квалитетно вино Италијански 

Occhio di Pernice DOC Bolgheri, Vin 

Santo Di 

Carmignano, 

Colli 

dell‟Etruria 

Centrale, 

Colline 

Lucchesi, 

Cortona, Elba, 

Montecarlo, 

Monteregio di 

Massa 

Maritima, San 

Gimignano, 

Sant‟Antimo, 

Квалитетно вино Италијански 
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Vin Santo del 

Chianti, Vin 

Santo del 

Chianti 

Classico, Vin 

Santo di 
Montepulciano 

Oro DOC Marsala Квалитетно 
ликерско вино 

Италијански 

Pagadebit DOC pagadebit di 

Romagna 

Квалитетно вино, 

квалитетно 
ликерско вино 

Италијански 

Passito Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

ликерско вино, 

стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Италијански 

Ramie DOC Pinerolese Квалитетно вино Италијански 

Rebola DOC Colli di 
Rimini 

Квалитетно вино Италијански 

Recioto DOC Valpolicella 

DOC Gambellara 

DOCG Recioto di 

Soave 

Квалитетно вино, 

квалитетно 
пенушаво вино 

Италијански 

Riserva Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 
ликерско вино 

Италијански 

Rubino DOC Garda Colli 
Mantovani 

DOC Rubino di 
Cantavenna 

DOC Teroldego 

Rotaliano 

DOC Trentino 

Квалитетно вино Италијански 

Rubino DOC Marsala Квалитетно 

ликерско вино 

Италијански 

Sangue di Giuda DOC Oltrepò 
Pavese 

Квалитетно вино, 

квалитетно 

полупенушаво 
вино 

Италијански 
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Scelto Сва Квалитетно вино Италијански 

Sciacchetrà DOC Cinque Terre Квалитетно вино Италијански 

Sciac-trà DOC Pornassio o 

Ormeasco di 

Pornassio 

Квалитетно вино Италијански 

Sforzato, Sfursàt DO Valtellina Квалитетно вино Италијански 

Spätlese DOC / IGT de 
Bolzano 

Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Немачки 

Soleras DOC Marsala Квалитетно 

ликерско вино 

Италијански 

Stravecchio DOC Marsala Квалитетно 
ликерско вино 

Италијански 

Strohwein DOC / IGT de 
Bolzano 

Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Немачки 

Superiore Сва Квалитетно вино, 

Квалитетно 

пенушаво вино, 

Квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

Квалитетно 

ликерско вино, 

Италијански 

Superiore Old Marsala (ou 
SOM) 

DOC Marsala Квалитетно 
ликерско вино 

Италијански 

Torchiato DOC Colli di 

Conegliano 

Квалитетно вино Италијански 

Torcolato  DOC Breganze Квалитетно вино Италијански 

Vecchio DOC Rosso 

Barletta, 

Aglianico del 

Vuture, 

Marsala, 

Falerno del 

Massico 

Квалитетно вино, 

квалитетно 

ликерско вино 

Италијански 

Vendemmia Tardiva Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, стоно 

вино са 

географском 

индикацијом 

Италијански 

Verdolino Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

Италијански 
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географском 

индикацијом 

Vergine DOC Marsala 

DOC Val di 

Chiana 

Квалитетно вино, 

квалитетно 
ликерско вино 

Италијански 

Vermiglio DOC Colli dell 

Etruria 

Centrale 

Квалитетно 
ликерско вино 

Италијански 

Vino Fiore Сва Квалитетно вино Италијански 

Vino Nobile Vino Nobile di 
Montepulciano 

Квалитетно вино Италијански 

Vino Novello o Novello Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Италијански 

Vin santo / Vino Santo / 
Vinsanto  

DOC et DOCG 

Bianco 

dell‟Empolese, 

Bianco della 

Valdinievole, 

Bianco Pisano 

di San Torpé, 

Bolgheri, Cиia 

dei Colli 

Apuani, 

Capalbio, 

Carmignano, 

Colli 

dell‟Etruria 

Centrale, 

Colline 

Lucchesi, Colli 

del Trasimeno, 

Colli Perugini, 

Colli 

Piacentini, 

Cortona, Elba, 

Gambellera, 

Montecarlo, 

Monteregio di 

Massa 

Maritima, 

Montescudaio, 

Offida, Orcia, 

Pomino, San 

Gimignano, 

San‟Antimo, 

Val d‟Arbia, 

Квалитетно вино Италијански 
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Val di Chiana, 

Vin Santo del 

Chianti, Vin 

Santo del 

Chianti 

Classico, Vin 

Santo di 

Montepulciano, 
Trentino 

Vivace Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

ликерско вино, 

стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Италијански 

КИПАР 

Οίλνο Διεγρόκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο 

(ΟΔΟΠ) 

Сва Квалитетно вино Грчки 

Σνπηθόο Οίλνο 

(Regional Wine) 

Сва Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Μνλαζηήξη (Monastiri) 

Сва Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Грчки 

Κηήκα (Ktima) 

Сва Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

Ακπειώλαο (-εο) 

(Ampelonas (-es)) 
Сва 

Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Грчки 

Μνλή (Moni) Сва 

Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Грчки 

ЛУКСЕМБРУГ 

Marque nationale Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино 

Француски 

Appellation contrôlée Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 
пенушаво вино 

Француски 

Appellation d‟origine 

controlée 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

Француски 
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пенушаво вино 

Vin de pays Сва Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Француски 

Grи premier cru Сва Квалитетно вино Француски 

Premier cru Сва Квалитетно вино Француски 

Vin classé Сва Квалитетно вино Француски 

Château Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино 

Француски 

МАЂАРСКА 

minőségi bor  Сва Квалитетно вино Мађарски 

különleges minőségű bor  Сва Квалитетно вино Мађарски 

fordítás  Tokaj / -i Квалитетно вино Мађарски 

máslás  Tokaj / -i Квалитетно вино Мађарски 

szamorodni  Tokaj / -i Квалитетно вино Мађарски 

aszú … puttonyos, 

completed by the numbers 
3-6 

Tokaj / -i Квалитетно вино Мађарски 

aszúeszencia  Tokaj / -i Квалитетно вино Мађарски 

eszencia  Tokaj / -i Квалитетно вино Мађарски 

Tájbor Сва Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Мађарски 

Bikavér Eger, 
Szekszárd 

Квалитетно вино Мађарски 

késői szüretelésű bor Сва Квалитетно вино Мађарски 

válogatott szüretelésű bor Сва Квалитетно вино Мађарски 

muzeális bor Сва Квалитетно вино Мађарски 

Siller Сва Стоно вино са 

географском 

индикацијом, и 

квалитетно 
вино 

Мађарски 

АУСТРИЈА 

Qualitätswein Сва Квалитетно вино Немачки 

Qualitätswein besonderer 

Reife und Leseart / 

Prädikatswein 

Сва Квалитетно вино Немачки 

Qualitätswein mit 
staatlicher Prüfnummer 

Сва Квалитетно вино Немачки 

Ausbruch / Ausbruchwein Сва Квалитетно вино Немачки 

Auslese / Auslesewein Сва Квалитетно вино Немачки 
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Beerenauslese (wein) Сва Квалитетно вино Немачки 

Eiswein Сва Квалитетно вино Немачки 

Kabinett / Kabinettwein Сва Квалитетно вино Немачки 

Schilfwein Сва Квалитетно вино Немачки 

Spätlese / Spätlesewein Сва Квалитетно вино Немачки 

Strohwein Сва Квалитетно вино Немачки 

Trockenbeerenauslese Сва Квалитетно вино Немачки 

Landwein  Сва Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

 

Ausstich Сва Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Немачки 

Auswahl Сва Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Немачки 

Bergwein Сва Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Немачки 

Klassik / Classic Сва Квалитетно вино Немачки 

Erste Wahl Сва Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Немачки 

Hausmarke Сва Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Немачки 

Heuriger Сва Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Немачки 

Jubiläumswein Сва Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Немачки 

Reserve Сва Квалитетно вино Немачки 

Schilcher Steiermark Квалитетно вино и 

стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Немачки 

Sturm  Сва Делимично 

ферментисана 

Немачки 
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шира са 

географском 
индикацијом  

ПОРТУГАЛИЈА 

Denominação de origem 
(DO) 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, квалитетно 

ликерско вино 

Португалски 

Denominação de origem 
controlada (DOC) 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, квалитетно 

ликерско вино 

Португалски 

Indicação de proveniencia 
regulamentada (IPR) 

Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, квалитетно 

ликерско вино 

Португалски 

Vinho doce natural Сва Квалитетно 
ликерско вино 

Португалски 

Vinho generoso DO Porto, 

Madeira, 

Moscatel de 

Setúbal, 
Carcavelos 

Квалитетно 

ликерско вино 

Португалски 

Vinho regional Сва Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Португалски 

Canteiro DO Madeira Квалитетно 

ликерско вино 

Португалски 

Colheita Seleccionada Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Португалски 

Crusted / Crusting DO Porto Квалитетно 
ликерско вино 

Енглески 

Escolha Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Португалски 
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Escuro DO Madeira Квалитетно 

ликерско вино 

Португалски 

Fino DO Porto 

DO Madeira 

Квалитетно 

ликерско вино 

Португалски 

Frasqueira DO Madeira Квалитетно 

ликерско вино 

Португалски 

Garrafeira Сва Квалитетно вино, 

Стоно вино са 

географском 
индикацијом  

Квалитетно 

ликерско вино 

Португалски 

Lágrima DO Porto Квалитетно 
ликерско вино 

Португалски 

Leve Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Estremadura и 
Ribatejano 

DO Madeira, DO 

Porto 

Стоно вино са 

географском 
индикацијом  

Квалитетно 

ликерско вино 

Португалски 

Nobre DO Dão Квалитетно вино Португалски 

Reserva Сва  Квалитетно вино, 

квалитетно 

ликерско вино, 

квалитетно 

пенушаво вино, 

стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Португалски 

Reserva velha (or grand 
reserva) 

DO Madeira Квалитетно 

пенушаво вино, 

квалитетно 
ликерско вино 

Португалски 

Ruby DO Porto Квалитетно 

ликерско вино 

Енглески 

Solera DO Madeira Квалитетно 
ликерско вино 

Португалски 

Super reserve Сва Квалитетно 

пенушаво вино 

Португалски 

Superior Сва Квалитетно вино, 

квалитетно 

ликерско вино, 

стоно вино са 

географском 
индикацијом 

Португалски 
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Tawny DO Porto Квалитетно 

ликерско вино 

Енглески 

Vintage supplemented by 

Late Bottle (LBV) ou 
Character 

DO Porto Квалитетно 

ликерско вино 

Енглески 

Vintage DO Porto Квалитетно 

ликерско вино 

Енглески 

СЛОВЕНИЈА 

Penina Сва 
Квалитетно 

пенушаво вино 
Словеначки 

pozna trgatev Сва Квалитетно вино Словеначки 

Izbor Сва Квалитетно вино Словеначки 

jagodni izbor Сва Квалитетно вино Словеначки 

suhi jagodni izbor Сва Квалитетно вино Словеначки 

ledeno vino Сва Квалитетно вино Словеначки 

arhivsko vino Сва Квалитетно вино Словеначки 

mlado vino Сва Квалитетно вино Словеначки 

Cviček Dolenjska Квалитетно вино Словеначки 

Teran Kras Квалитетно вино Словеначки 

СЛОВАЧКА 

Forditáš Tokaj / -ská / -ský / 

-ské 

Квалитетно вино Словачки 

Mášláš Tokaj / -ská / -ský / 
-ské 

Квалитетно вино Словачки 

Samorodné Tokaj / -ská / -ský / 

-ské 

Квалитетно вино Словачки 

výber … putňový, 

completed by the numbers 

3-6 

Tokaj / -ská / -ský / 
-ské 

Квалитетно вино Словачки 

výberová esencia Tokaj / -ská / -ský / 
-ské 

Квалитетно вино Словачки 

Esencia Tokaj / -ská / -ský / 

-ské 

Квалитетно вино Словачки 

БУГАРСКА 

Гарантирано наименование 

за произход 

(ГНП) 

(guaranteed appellation of 
origin) 

Сва 

Квалитетно вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, квалитетно 

пенушаво вино и 

квалитетно 

ликерско вино 

Бугарски 

Гарантирано наименование 

за произход 
Сва 

Квалитетно вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

Бугарски 
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(ГНП) 

(guaranteed appellation of 
origin) 

вино, квалитетно 

пенушаво вино и 

квалитетно 

ликерско вино 

Гарантирано и 

контролирано 

наименование за произход 

(ГКНП) 

(guaranteed и controlled 
appellation of origin) 

Сва 

Квалитетно вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, квалитетно 

пенушаво вино и 

квалитетно 

ликерско вино 

Бугарски 

Благородно сладко вино 

(БСВ) 

(noble sweet wine) 

Сва 
Квалитетно 

ликерско вино 
Бугарски 

регионално вино 

(Regional wine) 
Сва 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Бугарски 

Ново 

(young) 
Сва 

Квалитетно вино 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Бугарски 

Премиум 

(premium) Сва 
Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Бугарски 

Резерва 

(reserve) 

Сва Квалитетно вино 

Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Бугарски 

Премиум резерва 

(premium reserve) 

Сва Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Бугарски 

Специална резерва 

(special reserve) 
Сва Квалитетно вино Бугарски 

Специална селекция 

(special selection) 
Сва Квалитетно вино Бугарски 

Колекционно (collection) Сва Квалитетно вино Бугарски 

Премиум оук, или първо 
зареждане в бъчва 

(premium oak) 

Сва Квалитетно вино Бугарски 

Беритба на презряло грозде 

(vintage of overripe grapes) 
Сва Квалитетно вино Бугарски 

Розенталер 

(Rosenthaler) 
Сва Квалитетно вино Бугарски 

РУМУНИЈА 
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Vin cu denumire de origine 

controlată 

(D.O.C.) 

Сва Квалитетно вино Румунски 

Cules la maturitate deplină 
(C.M.D.) 

Сва Квалитетно вино Румунски 

Cules târziu (C.T.) Сва Квалитетно вино Румунски 

Cules la înnobilarea boabelor 

(C.I.B.) 
Сва Квалитетно вино Румунски 

Vin cu indicaţie geografică Сва 
Стоно вино са 

географском 

индикацијом 

Румунски 

Rezervă Сва Квалитетно вино Румунски 

Vin de vinotecă Сва Квалитетно вино Румунски 
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 ДЕО Б : У СРБИЈИ 

Листа специфичних традиционални израза за вино  

Специфични 

традиционални изрази  
Вино Категорија вина 

Контролисано порекло / 
K.П. 

(Kontrolisano poreklo / K.P.) 

Сва Стоно вино са географском 
индикацијом   

(произведено у неком 

региону) 

Контролисано порекло и 
квалитет / K.П.K. 

(Kontrolisano poreklo i 

kvalitet / K.P.K.) 

Сва Квалитетно вино 

(произведено у одређеном 
региону) 

Контролисано порекло и 

гарантован квалитет / 

K.П.Г. 

(Kontorlisano poreklo i 
garantovan kvalitet / K.P.G.) 

Сва (Високо) квалитетно вино 

(произведено у 
подрегиону) 

Листа комплементарних традиционалних израза за вино 

Комплементарни 

традиционални 

изрази 

Вино Категорија вина  Језик 

Сопствена берба  

(Production from own 

vineyards) 

Сва Стоно вино са 

географском 

индикацијом, 

квалитетно 

вино, 

квалитетно 

полупенушаво 

вино, 

квалитетно 

пенушаво вино 

и квалитетно 

ликерско вино 

Српски 

Архивско вино  

(Reserve) 

Сва Квалитетно вино 

 

Српски 

Касна берба 

(Late harvest) 

Сва Квалитетно 
вино 

Српски 

Суварак 

(Overripe grapes) 

Сва Квалитетно вино Српски 

Младо вино 

(Young wine) 

Сва Стоно вино са 

географском 

индикацијом, 

квалитетно 

вино 

Српски 
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ДОДАТАК 3 

ЛИСТА КОНТАКТ ОСОБА 

КАО ШТО ЈЕ НАВЕДЕНО У ЧЛАНУ 12 АНЕКСА II  ПРОТОКОЛА  2 

(а) СРБИЈА 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Немањина 22-26 

11000 Београд 

Србија 

Телефон: +381 11 3611880 

Фаx: +381 11 3631652 

е-пошта: m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu 

 

(b) Заједница 

Европска Комисија 

Генерални директор за пољопривреду у рурални развој 

Дирекција Б Међународни послови II  

Руководилац Јединице Б.2 за проширење 

Б-1049 Брисел / Brussel 

Белгија   

Телефон: +32 2 299 11 11 

Фаx: +32 2 296 62 92 

е-пошта: AGRI-EC-Serbia-winetrade@ec.europa.eu 

  

mailto:m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu
mailto:AGRI-EC-Serbia-winetrade@ec.europa.eu
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ПРОТОКОЛ 3 

 

О ДЕФИНИЦИЈИ ПОЈМА “ПРОИЗВОДИ СА ПОРЕКЛОМ” 

И МЕТОДАМА АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ ЗА 

ПРИМЕНУ ОДРЕДБИ ОВОГ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ 

ЗАЈЕДНИЦЕ И СРБИЈЕ 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Глава I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 - Члан 1. Дефиниције 

 

Глава II ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМА “ПРОИЗВОДИ СА ПОРЕКЛОМ” 

 

 - Члан 2. Општи услови 

 - Члан 3. Кумулација у Заједници 

 - Члан 4. Кумулација у Србији 

 - Члан 5. Потпуно добијени производи 

 - Члан 6. Довољно обрађени или прерађени производи 

 - Члан 7. Недовољни поступци обраде или прераде 

 - Члан 8. Квалификациона јединица 

 - Члан 9. Прибор, резервни делови и алати 

 - Члан 10. Сетови 

 - Члан 11. Неутрални елементи 

 

Глава III ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ 

 

 - Члан 12. Начело територијалности 

 - Члан 13. Директни транспорт 

 - Члан 14. Изложбе 

 

Глава IV ПОВРАЋАЈ ИЛИ ОСЛОБОЂЕЊА 

 

 - Члан 15. Забрана повраћаја или ослобођења од царине 

 

Глава V ДОКАЗ О ПОРЕКЛУ 
 

- Члан 16. Општи услови 

- Члан 17. Поступак издавања уверења о кретању робе EUR.1 

- Члан 18. Накнадно издавање уверења о кретању робе EUR.1 

- Члан 19. Издавање дупликата уверења о кретању робе EUR.1 

- Члан 20. Издавање уверења о кретању робе EUR.1 на основу издатог или 

претходно попуњеног доказа о пореклу 

 - Члан 21. Одвојено књиговодствено исказивање 

 - Члан 22. Услови за попуњавање изјаве на фактури 

 - Члан 23. Овлашћени извозник 
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 - Члан 24. Важење доказа о пореклу 

 - Члан 25. Подношење доказа о пореклу 

 - Члан 26. Сукцесивни увоз 

 - Члан 27. Изузећа од доказивања порекла 

 - Члан 28. Пратећи документи 

 - Члан 29. Чување доказа о пореклу и пратеће документације 

 - Члан 30. Неслагање и формалне грешке 

 - Члан 31. Износи изражени у еврима 

 

Глава VI МЕТОДИ АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ 
 

 - Члан 32. Међусобна помоћ 

 - Члан 33. Провера доказа о пореклу 

 - Члан 34. Решавање спорова 

 - Члан 35. Казне 

 - Члан 36. Слободне зоне 

 

Глава VII ЦЕУТА И МЕЛИЉА 

 

 - Члан 37. Примена Протокола 

 - Члан 38. Посебни услови 

 

Глава VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 - Члан 39. Измене Протокола 

 

 

 

 

Листа прилога 

 

Прилог I: Уводне напомене уз Листу у Прилогу II 

Прилог II: Листа обраде или прераде коју треба извршити на материјалима без 

порекла како би прерађени производ могао да стекне статус производа са 

пореклом 

Прилог III: Обрасци уверења о кретању робе EUR.1 и захтева за издавање уверења о 

кретању робе EUR.1 

Прилог IV: Текст изјаве на фактури 

Прилог V: Производи искључени из кумулације предвиђене у чл. 3. и 4. 

 

 

 

 

Заједничке декларације 

 

- Заједничка декларација која се односи на Кнежевину Андору 

- Заједничка декларација која се односи на Републику Сан Марино 
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Г л а в а  I 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Дефиниције 

 

За потребе овог протокола: 

 

(а) „израда” значи било коју врсту обраде или прераде, укључујући склапање или 

посебне поступке; 

 

(б) „материјал” значи било који састојак, сировину, компоненту или део итд. који се 

користе у изради производа; 

 

(в) „производ” значи производ који се израђује, чак и ако је намењен за каснију 

употребу у неком другом поступку израде; 

 

(г) „роба” значи и материјале и производе; 

 

(д) „царинска вредност” значи вредност утврђену у складу са Споразумом о примени 

члана VII Општег споразума о царинама и трговини GATT (WТО Споразум о 

царинској вредности) из 1994; 

 

(ђ) „цена франко фабрика” значи цену плаћену за производ произвођачу у Заједници 

или у Србији у чијем је предузећу обављена задња обрада или прерада, под 

условом да та цена укључује вредност свих употребљених материјала, уз одбитак 

унутрашњих пореза који се враћају или се могу вратити након извоза добијеног 

производа; 

 

(е) „вредност материјала” значи царинску вредност у време увоза употребљених 

материјала без порекла или, ако она није позната и не може се утврдити, прву 

цену која се може утврдити а која се за те материјале плаћа у Заједници или у 

Србији; 

 

(ж) „вредност материјала са пореклом” значи вредност материјала из тачке (е) 

примењену mutatis mutandis; 

 

(з) „додата вредност” подразумева цену производа на паритету франко фабрика, 

умањену за царинску вредност сваког укљученог материјала пореклом из земаља 

из чл. 3. и 4. или, ако царинска вредност није позната и не може се утврдити, прву 

цену која се може утврдити, а која се за те материјале плаћа у Заједници или у 

Србији; 

 

(и) „главе” и „тарифни бројеви” значе главе и тарифне бројеве (четвороцифрене 

ознаке) коришћене у номенклатури која чини Хармонизовани систем назива и 

шифарских ознака роба (у даљем тексту „Хармонизовани систем” или „ХС”); 
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(ј) „сврстан” се односи на сврставање производа или материјала у одређени тарифни 

број. 

 

(к) „пошиљка” значи производе које један извозник истовремено шаље једном 

примаоцу или производе обухваћене једним превозним документом који покрива 

њихову допрему од извозника до примаоца или, у недостатку таквог документа, 

производе обухваћене једном фактуром; 

 

(л) „територије” укључује територијалне воде. 

 

 

Г л а в а II 

 

ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМА „ПРОИЗВОДИ СА ПОРЕКЛОМ” 

 

 

Члан 2. 

 

Општи услови 

 

1. За сврхе спровођења овог споразума, следећи производи ће се сматрати производима 

са пореклом из Заједнице: 

 

(а) производи у потпуности добијени у Заједници у смислу члана 5. овог протокола; 

 

(б) производи добијени у Заједници који укључују материјале који нису у 

потпуности тамо добијени, под условом да су ти материјали прошли довољну 

обраду или прераду у Заједници у смислу члана 6. овог протокола. 

 

2. За сврхе спровођења овог споразума, следећи производи ће се сматрати производима 

са пореклом из Србије: 

 

(а) производи у потпуности добијени у Србији у смислу члана 5. овог протокола; 

 

(б) производи добијени у Србији који укључују материјале који нису у потпуности 

тамо добијени, под условом да су ти материјали прошли довољну обраду или 

прераду у Србији у смислу члана 6. овог протокола. 

 

 

Члан 3. 

 

Кумулација у Заједници 

 

1. Не доводећи у питање одредбе члана 2. став 1, производи ће се сматрати 

производима пореклом из Заједнице уколико су тамо добијени, а садрже материјале 

пореклом из Србије, из Заједнице или било које друге земље или територије која је 

укључена или повезана у Процес стабилизације и придруживања Европској унији
16

 

                                                
16 Као што је дефинисано у Закључцима Савета за опште послове у априлу 1997. године и Саопштењу 

Комисије у мају 1999. године о успостављању Процеса стабилизације и придруживања између Европске 

заједнице и земаља западног Балкана. 
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или садрже материјале пореклом из Турске на које се примењује Одлука Већа за 

удруживање Европске заједнице и Турске бр. 1/95 од 22. децембра 1995. године,
17

 

под условом да су у Заједници били предмет обраде или прераде која премашује 

поступке наведене у члану 7. Није неопходно да такви материјали прођу довољну 

обраду или прераду. 

 

2. Уколико обрада или прерада извршена у Заједници не премашује поступке наведене 

у члану 7, добијени производ сматраће се производом пореклом из Заједнице само 

уколико је тамо додата вредност већа од вредности коришћених материјала са 

пореклом из било које земље или територије наведене у ставу 1. Уколико то није 

случај, добијени производ сматраће се производом са пореклом оне земље или 

територије чији материјал са пореклом, коришћен у производњи у Заједници, 

учествује са највећом вредношћу. 

 

3. Производи пореклом из једне земље или територије наведене у ставу 1, који у 

Заједници нису били предмет никакве обраде или прераде, задржавају своје порекло 

уколико се извозе у неку од тих земаља или територија. 

 

4. Кумулација предвиђена у овом члану може се применити само под условом: 

 

(а) да се између земаља или територија укључених у стицање статуса робе са 

пореклом и земаља или територија одредишта примењује споразум о 

преференцијалној трговини, у складу са чл. XXIV Општег споразума о царинама 

и трговини (GATT); 

 

(б) да су материјали и производи стекли статус робе са пореклом применом правила 

о пореклу која су идентична правилима датим у овом протоколу; 

 

и 

 

(в) да су обавештења о испуњености нужних услова за примену кумулације 

објављена у Службеном листу Европске уније (серија Ц) и у Србији, у складу са 

националним прописима. 

 

Кумулација предвиђена овим чланом примењиваће се од дана назначеног у 

обавештењу објављеном у Службеном листу Европске уније (серија Ц). 

 

Заједница ће, преко Комисије Европске заједнице, доставити Србији детаље 

Споразума и одговарајућих правила о пореклу, који се примењују са другим земљама 

и територијама наведеним у ставу 1. 

 

Кумулација предвиђена у овом члану не примењује се на производе обухваћене 

Прилогом V. 

 

                                                
17 Одлука Већа за удруживање Европске заједнице и Турске бр. 1/95 од 22. децембра 1995. године 

примењује се на производе који се не сматрају пољопривредним производима, као што је дефинисано у 

Споразуму о успостављању асоцијације између Европске економске заједнице и Турске, и који не 

представљају угаљ и производе од челика, као што је дефинисано у Споразуму између Европске 

заједнице за угаљ и челик и Републике Турске о трговини производима обухваћеним споразумом којим 

се успоставља Европска заједница за угаљ и челик. 
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Члан 4. 

 

Кумулација у Србији 

 

1. Не доводећи у питање одредбе члана 2. став 2, производи ће се сматрати 

производима пореклом из Србије уколико су тамо добијени, а садрже материјале 

пореклом из Заједнице, из Србије или било које друге земље или територије која је 

укључена или повезана у Процес стабилизације и придруживања Европској унији
18

 

или садрже материјале пореклом из Турске на које се примењује Одлука Већа за 

удруживање Европске заједнице и Турске бр. 1/95 од 22. децембра 1995. године,
19

 

под условом да су у Србији били предмет обраде или прераде која премашује 

поступке наведене у члану 7. Није неопходно да такви материјали прођу довољну 

обраду или прераду. 

 

2. Уколико обрада или прерада извршена у Србији не премашује поступке наведене у 

члану 7, добијени производ сматраће се производом пореклом из Србије само 

уколико је тамо додата вредност већа од вредности коришћених материјала са 

пореклом из било које земље или територије наведене у ставу 1. Уколико то није 

случај, добијени производ сматраће се производом са пореклом оне земље или 

територије чији материјал са пореклом, коришћен у производњи у Србији, учествује 

са највећом вредношћу. 

 

3. Производи пореклом из једне земље или територије наведене у ставу 1, који у Србији 

нису били предмет никакве обраде или прераде, задржавају своје порекло уколико се 

извозе у неку од тих земаља или територија. 

 

4. Кумулација предвиђена у овом члану може се применити само под условом: 

 

(а) да се између земаља или територија укључених у стицање статуса робе са 

пореклом и земаља или територија одредишта примењује споразум о 

преференцијалној трговини, у складу са чл. XXIV Општег споразума о царинама 

и трговини (GATT); 

 

(б) да су материјали и производи стекли статус робе са пореклом применом правила 

о пореклу која су идентична правилима датим у овом протоколу; 

 

и 

 

                                                
18 Као што је дефинисано у Закључцима Савета за опште послове у априлу 1997. године и Саопштењу 

Комисије у мају 1999. године о успостављању Процеса стабилизације и придруживања између 

Европске заједнице и земаља западног Балкана. 

 
19 Одлука Већа за удруживање Европске заједнице и Турске бр. 1/95 од 22. децембра 1995. године 

примењује се на производе који се не сматрају пољопривредним производима, као што је дефинисано у 

Споразуму о успостављању асоцијације између Европске економске заједнице и Турске, и који не 

представљају угаљ и производе од челика, као што је дефинисано у Споразуму између Европске 

заједнице за угаљ и челик и Републике Турске о трговини производима обухваћеним споразумом којим 

се успоставља Европска заједница за угаљ и челик. 
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(в) да су обавештења о испуњености нужних услова за примену кумулације 

објављена у Службеном листу Европске уније (серија Ц) и у Србији, у складу са 

националним прописима. 

 

Кумулација предвиђена овим чланом примењиваће се од дана назначеног у 

обавештењу објављеном у Службеном листу Европске уније (серија Ц). 

 

Србија ће, преко Комисије Европске заједнице, доставити Заједници детаље 

Споразума, укључујући датуме њиховог ступања на снагу, и одговарајућих правила о 

пореклу, који се примењују са другим земљама и територијама наведеним у ставу 1. 

 

Кумулација предвиђена у овом члану не примењује се на производе обухваћене 

Прилогом V. 

 

 

Члан 5. 

 

Потпуно добијени производи 

 

1. Потпуно добијеним производима у Заједници или у Србији сматрају се: 

 

(а) минерални производи извађени из земље или морског дна; 

 

(б) тамо убрани или пожњевени биљни производи; 

 

(в) тамо окоћене и узгојене живе животиње; 

 

(г) производи добијени од тамо узгојених живих животиња; 

 

(д) производи тамо добијени ловом или риболовом; 

 

ђ) производи морског риболова и други производи који су извађени из мора ван 

територијалних вода Заједнице или Србије, њеним пловилима; 

 

(е) производи израђени на њеним бродовима фабрикама искључиво од производа из 

става (ђ); 

 

(ж) тамо прикупљени употребљавани предмети, намењени само за рециклирање 

сировина, укључујући употребљаване аутомобилске гуме које се могу користити 

само за протектирање или као отпад; 

 

(з) отпад и отпадне материје од производних активности спроведених тамо; 

 

(и) производи извађени с морског дна или подземља ван њених територијалних вода, 

под условом да она има искључива права на обраду тог дна или подземља; 

 

(ј) роба тамо произведена искључиво од производа наведених у ставовима (а) до (и). 

 

2. Појмови „њена пловила” и „њени бродови фабрике” у ставу 1. тачке (ђ) и (е) 

примењују се само на пловила и бродове фабрике: 
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(а) који су регистровани или се воде у држави чланици Заједнице или у Србији; 

 

(б) који плове под заставом земље чланице Заједнице или Србије; 

 

(в) који су најмање 50% у власништву држављана државе чланице Заједнице или 

Србије, или фирме са седиштем у једној од тих држава, у којој су директор или 

директори, председник пословодног или надзорног одбора те већина чланова тих 

одбора  држављани државе чланице Заједнице или Србије, те у којима, додатно, у 

случају партнерства или друштава с ограниченом одговорношћу, најмање 

половина капитала припада тим државама или јавним телима или држављанима 

тих држава; 

 

(г) на којима су командант и официри држављани државе чланице Заједнице или 

Србије; и 

 

(д) на којима су најмање 75% посаде држављани државе чланице Заједнице или 

Србије. 

 

 

Члан 6. 

 

Довољно обрађени или прерађени производи 

 

1. За потребе члана 2, производи који нису потпуно добијени сматрају се довољно 

обрађеним или прерађеним кад су испуњени услови наведени у листи из Прилога II. 

 

     Горе поменути услови означавају за све производе обухваћене овим споразумом 

обраду или прераду које се морају обавити на материјалима без порекла који се 

користе у изради, те се примењују у односу само на такве материјале. Из тога следи 

да ако се производ који је стекао порекло испуњењем услова наведених у листи 

користи за израду неког другог производа, тада се на њега не односе услови 

применљиви на производ у који се он уграђује, те се не узимају у обзир материјали 

без порекла који су евентуално коришћени у његовој изради. 

 

2. Без обзира на услове из става 1, материјали без порекла који се према условима из 

листе не би смели користити у изради одређеног производа, ипак се могу користити, 

под условом: 

 

(а) да њихова укупна вредност не прелази 10% цене производа франко фабрика; 

 

(б) да се применом овог става не прекорачи било који од процената наведених у 

листи као максимална вредност материјала без порекла. 

 

Овај став не примењује се на производе обухваћене Главама 50 до 63 

Хармонизованог система. 

 

3. Ставови 1. и 2. ће се примењивати сагласно одредбама члана 7. 
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Члан 7. 

 

Недовољни поступци обраде или прераде 

 

1. Не доводећи у питање одредбе става 2. овог члана, следеће операције треба сматрати 

обрадом или прерадом која није довољна да би производ добио статус производа са 

пореклом, било да су или не испуњени услови из члана 6: 

 

а) поступци за очување робе у добром стању за време превоза и складиштења;  

 

б) растављање и састављање пошиљки; 

 

в) прање, чишћење, уклањање прашине, корозије, уља, боје или других материја за 

прекривање; 

 

г) пеглање или пресовање текстила; 

 

д) једноставни поступци бојења и полирања; 

 

ђ) комишање, бељење, делимично или у целини, полирање и глазирање жита и 

пиринча; 

 

е) поступци бојења шећера или обликовања шећерних коцки; 

 

ж) гуљење, уклањање коштица и љуштење воћа, орашчића и поврћа; 

 

з) брушење, једноставно дробљење или једноставно резање;  

 

и) пребирање, просејавање, сортирање, разврставање, градирање и спаривање 

(укључујући и састављање гарнитуре производа); 

 

ј) једноставно паковање у тегле, конзерве, чутуре, кесице, сандуке, кутије, 

учвршћивање на картоне или плоче, итд., као и сви остали једноставни поступци 

паковања; 

 

к) додавање ознака, налепница, натписа и других сличних знакова за разликовање 

производа и њихове амбалаже; 

 

л) једноставно мешање производа, били они различити или не; мешање шећера са 

било којим другим материјалом; 

 

љ) једноставно склапање делова како би се произвео целовит производ, или 

растављање производа на делове; 

 

м) комбинација два или више поступака наведених у тачкама од а) до љ); 

 

н) клање животиња. 
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2. Када се утврђује да ли је обрада или прерада извршена на производу недовољна у 

смислу става 1, сви поступци обављени на производу у Заједници или у Србији узеће 

се у обзир заједно. 

 

 

Члан 8. 

 

Квалификациона јединица 

 

1. Квалификациона јединица за примену одредби овог протокола конкретни је 

производ, који се сматра основном јединицом када се роба сврстава применом 

номенклатуре Хармонизованог система. 

 

     Из тог произлази да: 

 

(а) кад се производ који се састоји од групе или склопа елемената, сврстава у један 

тарифни број Хармонизованог система, таква целина чини једну квалификациону 

јединицу; 

 

(б) кад се пошиљка састоји од низа истих производа сврстаних у исти тарифни број 

Хармонизованог система, сваки производ мора се узимати појединачно приликом 

примене одредби овог протокола. 

 

2. Када се, у складу са Основним правилом 5 Хармонизованог система, амбалажа 

сврстава заједно са производом, она ће бити укључена и за потребе утврђивања 

порекла. 

 

 

Члан 9. 

 

Прибор, резервни делови и алати 

 

Прибор, резервни делови и алати испоручени са опремом, машином, уређајем или 

возилом, који су део нормалне опреме и укључени у њену цену или који нису посебно 

фактурисани, сматрају се саставним делом те опреме, машине, уређаја или возила. 

 

 

Члан 10. 

 

Сетови 

 

Сетови, како су дефинисани Основним правилом 3 Хармонизованог система, сматрају 

се производом са пореклом, када све компоненте сета имају порекло. Међутим, када се 

сет састоји од производа са пореклом и производа без порекла, сматраће се производом 

са пореклом под условом да вредност производа без порекла не премашује 15% цене 

сета франко фабрика. 
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Члан 11. 

 

Неутрални елементи 

 

Да би се утврдило да ли је неки производ са пореклом, није потребно одређивати 

порекло онога што је могло бити коришћено у његовој изради, како следи: 

 

(а) енергија и гориво; 

 

(б) постројења и опрема; 

 

(в) машине и алати; 

 

(г) роба која не улази нити је намењена томе да уђе у коначни састав производа. 

 

 

Г л а в а  III 

 

ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ 

 

 

Члан 12. 

 

Начело територијалности 

 

1. Осим у случајевима предвиђеним у чл. 3. и 4. и ставу 3. овог члана, услови за 

стицање статуса производа са пореклом наведени у Глави II морају бити испуњени 

без прекида у Заједници и Србији. 

 

2. Осим у случајевима предвиђеним у чл. 3. и 4, када се производи са пореклом, 

извезени из Заједнице или из Србије у неку другу земљу врате, морају се сматрати 

производима без порекла, осим када је царинским органима на задовољавајући 

начин могуће доказати: 

 

(а) да је враћена роба она иста која је била извезена; и 

 

(б) да није била подвргнута никаквом другом поступку осим оном који је био 

потребан да се роба очува у добром стању док је била у тој земљи или док је била 

извезена. 

 

3. За стицање статуса производа са пореклом у складу са условима изнетим у Глави II 

неће бити од утицаја обрада или прерада извршена ван Заједнице или Србије на 

материјалима извезеним из Заједнице или Србије и накнадно поново увезеним тамо, 

под условом: 

 

(а) да су ти материјали у потпуности добијени у Заједници или Србији или су пре 

извоза прошли обраду или прераду која премашује поступке наведене у члану 7;  

 

и 
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(б) да је царинским органима на задовољавајући начин могуће доказати: 

 

1) да је поновно увезена роба добијена обрадом или прерадом извезених 

материјала; и 

 

2) да укупна додата вредност остварена ван Заједнице или Србије применом 

одредаба овог члана не прелази 10% цене производа франко фабрика крајњег 

производа за који се тражи статус производа са пореклом. 

 

4.  За потребе става 3, услови за стицање статуса производа са пореклом изнети у Глави 

II неће се применити на обраду или прераду обављену ван Заједнице или Србије. 

Али када је, у листи у Прилогу II, за одређивање статуса порекла за крајњи производ 

предвиђено правило које одређује максималну вредност за све уграђене материјале 

без порекла, укупна вредност материјала без порекла уграђених у земљи или 

територији односне стране, заједно са укупном додатом вредношћу оствареном ван 

Заједнице и Србије уз примену одредаба овог члана, не сме премашити наведени 

проценат. 

 

5. За потребе примене одредби ст. 3. и 4. “укупна додата вредност” значи све трошкове 

који настану ван Заједнице или Србије, укључујући вредност тамо уграђених 

материјала. 

 

6. Одредбе ст. 3. и 4. неће се применити на производе који не испуњавају услове 

наведене у листи у Прилогу II или који се могу сматрати довољно обрађеним или 

прерађеним једино уколико се примене општа одступања предвиђена чланом 6. став 

2. 

 

7. Одредбе ст. 3. и 4. неће се примењивати на производе који се сврставају у главе 50 до 

63 Хармонизованог система. 

 

8. Свака врста обраде или прераде обухваћена одредбама овог члана обављена ван 

Заједнице или Србије, треба да буде обављена по поступку пасивног оплемењивања, 

или сличном поступку. 

 

 

Члан 13. 

 

Директни транспорт 

 

1. Повлашћени третман предвиђен Споразумом примењује се само на производе који 

задовољавају услове из овог протокола, који се директно транспортују између 

Заједнице и Србије или преко територија других земаља или територија наведених у 

чл. 3. и 4. Међутим, производи који чине једну јединствену пошиљку могу се 

транспортовати преко других територија и могу се, ако то околности налажу, 

претоварити или привремено ускладиштити на тим територијама, под условом да 

роба остане под надзором царинских органа у земљи транзита или складиштења и да 

се не подвргава другим поступцима осим истовара, поновног утовара или било ког 

поступка намењеног њеном очувању у добром стању. 
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     Производи са пореклом могу се цевоводима транспортовати преко других подручја 

ван Заједнице или Србије. 

 

2. Докази о томе да су испуњени услови из става 1. пружиће се царинским органима 

земље увознице подношењем: 

 

(а) транспортног документа који обухвата пут од земље извознице кроз земљу 

транзита; или 

 

(б) уверења издатог од стране царинских органа земље транзита: 

 

(1) које садржи тачан опис производа; 

 

(2) у коме се наводи датум истовара и поновног утовара производа и, где је то 

могуће, имена бродова или друге ознаке употребљених превозних средстава;  

и 

 

(3) у коме се потврђују услови под којима су се производи налазили у земљи 

транзита; или 

 

(в) у недостатку поменутих, све друге уверљиве документе. 

 

 

Члан 14. 

 

Изложбе 

 

1. На производе са пореклом који се шаљу на изложбу у земљу или територију, осим 

оних наведених у чл. 3. и 4, и након изложбе се продају ради увоза у Заједницу или 

Србију примењиваће се одредбе Споразума под условом да се царинским органима 

на задовољавајући начин докаже: 

 

(а) да је извозник послао те производе из Заједнице или из Србије у земљу у којој се 

одржавала изложба и да их је тамо излагао; 

 

(б) да је извозник продао производе или их је на неки други начин уступио неком 

лицу у Заједници или у Србији; 

 

(в) да су производи испоручени за време или одмах после изложбе, у стању у којем 

су били и упућени на изложбу; 

 

и 

 

(г) да производи, након упућивања на изложбу, нису били коришћени ни за какву 

другу сврху осим показивања на изложби. 

 

2. Доказ о пореклу мора се издати или попунити у складу са одредбама Главе V и 

предати царинским органима земље увознице на уобичајен начин. На њему мора 

стајати име и адреса изложбе. У случају потребе могу се захтевати додатни 

документарни докази о условима под којима су производи били излагани. 
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3. Одредбе става 1. примењују се на било коју трговинску, индустријску, 

пољопривредну или занатску изложбу, сајам или сличну јавну приредбу или 

излагање који се не организују у приватне сврхе у трговинама и пословним 

просторима са намером продаје страних производа, и за време којих производи 

остају под царинским надзором. 

 

 

Глава IV 

 

ПОВРАЋАЈ ИЛИ ОСЛОБОЂЕЊА 

 

 

Члан 15. 

 

Забрана повраћаја или ослобођења од царине 

 

1. Материјали без порекла који су употребљени за израду производа са пореклом у 

Заједници, у Србији или у некој другој земљи или територији наведеној у чл. 3. и 4, 

за који је доказ о пореклу издат или сачињен у складу с одредбама Главе V, неће у 

Заједници или у Србији бити предмет повраћаја или ослобођења од плаћања царине 

било које врсте. 

 

2. Забрана из става 1. примењиваће се на сваки поступак којим се предвиђа повраћај, 

ослобођење или неплаћање, било делимично или потпуно, царина или дажбина са 

истоветним учинком које се у Заједници или у Србији примењују на материјал 

употребљен у производњи ако се такав повраћај, ослобађање или неплаћање, 

изричито или у пракси, примењује када се производи добијени од тога материјала 

извозе, али не и када се тамо задржавају ради домаће употребе. 

 

3. Извозник производа на које се односи доказ о пореклу мора бити спреман да у 

сваком тренутку, на захтев царинских органа, поднесе све потребне исправе којима 

се доказује да у вези са материјалом без порекла, који је употребљен у производњи 

тих производа, није остварен никакав повраћај царине и да су све царине или 

дажбине са истоветним учинком које се примењују на такав материјал у стварности 

и плаћене. 

 

4. Одредбе ст. 1-3. такође ће се примењивати у вези са амбалажом у смислу члана 8. 

став 2, прибором, резервним деловима и алатима у смислу члана 9. и производима у 

сету у смислу члана 10, ако су такви производи без порекла. 

 

5. Одредбе ст. 1-4. примењиваће се искључиво у вези са материјалом оне врсте на коју 

се Споразум примењује. Такође, ове одредбе не искључују примену института 

повраћаја извозних царина на пољопривредне производе који се при извозу 

примењује у складу са одредбама Споразума. 
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Г л а в а   V 

 

ДОКАЗ О ПОРЕКЛУ 

 

 

Члан 16. 

 

Општи услови 

 

1. Производи са пореклом из Заједнице ће код увоза у Србију, а производи пореклом из 

Србије ће код увоза у Заједницу имати олакшице у оквиру Споразума уколико је 

поднет један од следећих докумената: 

 

(а) Уверење о кретању робе EUR.1, чији узорак је дат у Прилогу III, или 

 

(б) У случајевима наведеним у члану 22. став 1, изјава (у даљем тексту: “изјава на 

фактури”), коју извозник уноси на фактуру, доставницу или било који други 

комерцијални документ који довољно детаљно описује производе о којима је реч 

и тако омогућује њихову идентификацију, чији текст је дат у Прилогу IV. 

 

2. Поред случајева наведених у ставу 1, производи са пореклом у смислу овог 

протокола, у случајевима наведеним у члану 27, користиће погодности овог 

споразума без обавезе подношења било ког од доказа о пореклу наведених у ставу 1. 

 

 

Члан 17. 

 

Поступак издавања уверења о кретању робе EUR.1 

 

1. Уверења о кретању робе EUR.1 издају царински органи у земљи извозници на 

писмени захтев извозника или његовог овлашћеног представника, а на одговорност 

извозника. 

 

2. За ту сврху извозник или његов овлашћени представник попуњава уверење о кретању 

робе EUR.1 и образац захтева, чији су узорци дати у Прилогу III. Поменути обрасци 

попуњавају се на једном од језика на којима је Споразум потписан и у складу са 

одредбама националног законодавства земље извознице. Ако се обрасци попуњавају 

руком, треба писати мастилом и штампаним словима. Опис производа уноси се у 

рубрику резервисану за ту намену, без празних редова. Ако поље није сасвим 

попуњено повлачи се водоравна линија испод задњег реда описа, а празан простор се 

прецртава. 

 

3. Извозник који подноси захтев за издавање уверења о кретању робе EUR.1 мора бити 

спреман да у свако доба на захтев царинских органа земље извознице у којој је 

издато уверење о кретању робе EUR.1 поднесе на увид све одговарајуће документе 

којима се доказује порекло производа на који се то односи, као и то да су испуњени 

други услови из овог протокола. 

 

4. Уверење о кретању робе EUR.1 издају царински органи државе чланице Заједнице 

или Србије, ако се производи о којима је реч могу сматрати производима са 
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пореклом из Заједнице, из Србије или из неке од земаља или територија наведених у 

чл. 3. и 4. и ако испуњавају друге услове из овог протокола. 

 

5. Царински органи који издају уверења о кретању робе EUR.1 предузеће све потребне 

кораке за проверу порекла производа и испуњења других услова из овог протокола. 

У том циљу имају право да захтевају било које доказе и да спроведу било који 

преглед извозникових рачуна или било коју другу проверу коју сматрају потребном. 

Они ће такође обезбедити да се обрасци наведени у ставу 2. правилно попуњавају. 

Посебно ће проверавати да ли је простор резервисан за опис производа попуњен на 

начин који искључује сваку могућност неистинитих допуњавања. 

 

6. Датум издавања уверења о кретању робе EUR.1 назначава се у пољу 11 уверења. 

 

7. Уверење о кретању робе EUR.1 издају царински органи и стављају га на располагање 

извознику чим се обави или обезбеди стварни извоз. 

 

 

Члан 18. 

 

Накнадно издавање уверења о кретању робе EUR.1 

 

1. Без обзира на члан 17. став 7, уверење о кретању робе EUR.1 може се изузетно 

издати након извоза производа на које се оно односи, ако: 

 

(а) оно није било издато у време извоза због грешака или ненамерних пропуста или 

посебних околности;  

 

или 

 

(б) ако се царинским органима на задовољавајући начин докаже да је уверење о 

кретању робе EUR.1 било издато, али при увозу није било прихваћено због 

техничких разлога. 

 

2. За примену става 1, извозник мора у свом захтеву назначити време и место извоза 

производа на које се односи уверење о кретању робе EUR.1 и навести разлоге свог 

захтева. 

 

3. Царински органи могу накнадно издати уверење о кретању робе EUR.1 једино након 

што провером утврде да се подаци из извозниковог захтева слажу са онима из 

одговарајуће евиденције. 

 

4. Накнадно издато уверење о кретању робе EUR.1 мора бити означено следећом 

напоменом на енглеском језику: 

 

“ISSUED RETROSPECTIVELY”, 

 

5. Напомена из става 4. уноси се у поље “Напомене” уверења о кретању робе EUR.1. 
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Члан 19. 

 

Издавање дупликата уверења о кретању робе EUR.1 

 

1. У случају крађе, губитка или уништења уверења о кретању робе EUR.1, извозник 

може поднети захтев царинским органима који су издали уверење за издавање 

дупликата на основу извозне документације коју поседује. 

 

2. Тако издат дупликат мора бити означен следећом напоменом на енглеском језику: 

 

“DUPLICATE”, 

 

3. Напомена из става 2. уноси се у поље “Напомене” дупликата уверења о кретању робе 

EUR.1. 

 

4. Дупликат мора носити датум издавања оригиналног уверења о кретању робе EUR.1 и 

важи од тог датума. 

 

 

Члан 20. 

 

Издавање уверења о кретању робе EUR.1 на основу издатог 

или претходно сачињеног доказа о пореклу 

 

Кад се производи са пореклом налазе под царинским надзором у Заједници или у 

Србији, оригинални доказ о пореклу биће могуће заменити са једним или више уверења 

о кретању робе EUR.1 у циљу слања свих или неких од тих производа на друга места у 

Заједници или у Србији. Заменско уверење(а) о кретању робе EUR.1 издаје 

царинарница под чијим се надзором производи налазе. 

 

 

Члан 21. 

 

Одвојено књиговодствено исказивање 

 

1. Ако настану значајни трошкови или материјалне потешкоће у чувању одвојених 

залиха материјала са пореклом и материјала без порекла, који су једнаки или 

међусобно замењиви, царински органи могу, на писмени захтев заинтересованих, 

дозволити такозвани метод “одвојеног књиговодственог исказивања” (у даљем 

тексту: метод), за вођење таквих залиха. 

 

2. Овај метод мора бити способан да обезбеди, у одређеном периоду, да број добијених 

производа који се сматрају производима са пореклом буде једнак ономе који би се 

добио да су залихе биле физички одвојене. 

 

3. Царински органи могу дати такво одобрење наведено у ставу 1. под било којим 

условима, који се сматрају потребним. 

 

4. Овај метод се евидентира и примењује на основу општих књиговодствених начела 

која важе у земљи у којој је производ био произведен. 
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5. Корисник ове олакшице може сачинити односно затражити доказ о пореклу, у 

зависности од случаја, за оне количине производа које се могу сматрати производима 

са пореклом. На захтев царинског органа, корисник ће дати изјаву о начину вођења 

количина. 

 

6. Царински органи ће контролисати коришћење одобрења и могу га одузети у било 

ком тренутку, ако га корисник на било који начин неисправно користи или пропусти 

да испуни неки од услова прописаних овим протоколом. 

 

 

Члан 22. 

 

Услови за сачињавање изјаве на фактури 

 

1. Изјаву на фактури из члана 16. став 1. тачка (б) може сачинити: 

 

(а) овлашћени извозник у смислу члана 23, 

 

или 

 

(б) било који извозник за било коју пошиљку која се састоји од једног или више 

пакета који садрже производе са пореклом, чија укупна вредност не прелази 6.000 

евра. 

 

2. Изјава на фактури може се сачинити ако се наведени производи могу сматрати 

производима са пореклом из Заједнице, из Србије или из неке друге земље или 

територије наведене у чл. 3. и 4. и ако испуњавају друге услове из овог протокола. 

 

3. Извозник који сачињава изјаву на фактури биће спреман да у било које време, на 

захтев царинских органа земље извознице, поднесе на увид све одговарајуће 

документе којима се доказује порекло за одговарајућу робу, као и то да су испуњени 

остали услови из овог протокола. 

 

4. Изјаву на фактури извозник ће сачинити тако што ће је откуцати машином, отиснути 

печатом или одштампати на фактури, доставници или другом комерцијалном 

документу, с тим да ће за изјаву чији се текст налази у Прилогу IV користити једну 

од језичких верзија наведених у том прилогу и у складу са одредбама националног 

законодавства земље извознице. Ако се изјава исписује руком, мора бити написана 

мастилом и штампаним словима. 

 

5. Изјаве на фактури морају носити оригинални својеручни потпис извозника. 

Међутим, овлашћени извозник у смислу члана 23. не мора потписивати такве изјаве 

под условом да се пред царинским органима земље извознице писмено обавеже да 

преузима пуну одговорност за сваку изјаву на фактури која га идентификује, као да 

ју је сам својеручно потписао. 

 

6. Изјаву на фактури извозник може сачинити кад се производи на које се она односи 

извозе, или након њиховог извоза уз услов да се иста у земљи увозници предочи 

најкасније у року од две године након увоза производа на које се односи. 
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Члан 23. 

 

Овлашћени извозник 

 

1. Царински органи земље извознице могу овластити било којег извозника (у даљем 

тексту “овлашћени извозник”), који често обавља испоруке производа на основу овог 

споразума, за сачињавање изјава на фактури без обзира на вредност производа о 

којима је реч. Извозник који тражи такво овлашћење мора пружити, на начин који 

задовољава царинске органе, све гаранције нужне за доказивање статуса производа 

са пореклом, као и за испуњавање других услова из овог протокола. 

 

2. Царински органи могу одобрити статус овлашћеног извозника уз било који услов 

који сматрају потребним. 

 

3. Царински органи овлашћеном извознику додељују број царинског овлашћења који се 

уноси у изјаву на фактури. 

 

4. Царински органи надзираће коришћење овлашћења овлашћеног извозника. 

 

5. Царински органи могу у било ком тренутку одузети овлашћење. То ће учинити онда 

кад овлашћени извозник више не пружа гаранције из става 1, кад не испуњава услове 

из става 2. или на неки други начин неправилно употребљава овлашћење. 

 

 

Члан 24. 

 

Важење доказа о пореклу 

 

1. Доказ о пореклу важи четири месеца од дана издавања у земљи извозници и мора се 

у том периоду поднети царинским органима земље увознице. 

 

2. Докази о пореклу који се подносе царинским органима земље увознице након истека 

рока за подношење наведеног у ставу 1, могу се прихватити у циљу примене 

повлашћеног третмана кад је неподношење тих докумената пре истека крајњег рока 

било изазвано ванредним околностима. 

 

3. У осталим случајевима закаснелог подношења царински органи земље увознице могу 

прихватити доказе о пореклу кад су производи испоручени пре напред наведеног 

крајњег рока. 

 

 

Члан 25. 

 

Подношење доказа о пореклу 

 

Докази о пореклу подносе се царинским органима земље увознице у складу са 

поступцима који се примењују у тој земљи. Поменути органи могу захтевати превод 
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доказа о пореклу, а такође могу захтевати да увозну декларацију прати и изјава 

увозника о томе да производи испуњавају услове потребне за примену овог споразума. 

 

 

Члан 26. 

 

Сукцесивни увоз 

 

Кад се на захтев увозника и под условима које су одредили царински органи земље 

увознице, увозе у више пошиљки растављени или несастављени производи у смислу 

Основног правила 2(а) Хармонизованог система, који се сврставају у одељке XVI и 

XVII или у тарифне бројеве 7308 и 9406 Хармонизованог система, царинским органима 

се за такве производе подноси само један доказ о пореклу при увозу прве делимичне 

пошиљке. 

 

 

Члан 27. 

 

Изузећа од доказивања порекла 

 

1. Производи које приватна лица у малим пакетима шаљу приватним лицима или који 

су део личног пртљага путника признају се као производи са пореклом па се за исте 

не захтева подношење доказа о пореклу, под условом да се такви производи не увозе 

за трговачке сврхе, и да су декларисани као производи који испуњавају услове из 

овог протокола, и кад нема сумње у истинитост такве изјаве. У случају производа 

послатих поштом, таква изјава може се дати на царинској декларацији CN22/CN23 

или на листу хартије који се прилаже том документу. 

 

2. Појединачни увоз који се искључиво састоји од производа за личну употребу 

примаоца или путника или њихових породица не сматра се увозом трговачке 

природе ако је из природе и количине производа очигледно да нису намењени за 

комерцијалну употребу. 

 

3. Укупна вредност тих производа не може прелазити 500 евра у случају малих пакета 

или 1.200 евра у случају производа који су део личног пртљага путника. 

 

 

Члан 28. 

 

Пратећа документа 

 

Документи из члана 17. став 3. и члана 22. став 3. који се користе у циљу доказивања да 

се производи обухваћени уверењем о кретању робе EUR.1 или изјавом на фактури могу 

сматрати производима са пореклом из Заједнице, из Србије или из једне од других 

земаља или територија наведених у чл. 3. и 4, и да испуњавају остале услове из овог 

протокола, могу се између осталог састојати од следећег: 

 

(а) директних доказа о поступцима које је предузео извозник или добављач за 

добијање односне робе, садржаних на пример у његовим рачунима или 

унутрашњем књиговодству; 
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(б) докумената који доказују порекло употребљених материјала, издатих или 

сачињених у Заједници или у Србији, где се ти документи користе у складу са 

националним законодавством; 

 

(в) докумената који доказују обраду или прераду материјала у Заједници или у 

Србији, издатих или сачињених у Заједници или у Србији, где се ти документи 

користе у складу са националним законодавством; 

 

(г) уверења о кретању робе EUR.1 или изјаве на фактури које доказују порекло 

употребљених материјала, издатих или сачињених у Заједници или у Србији у 

складу са овим протоколом, или у некој од других земаља или територија 

наведених у чл. 3. и 4, у складу са правилима о пореклу која су идентична 

правилима у овом протоколу; 

 

(д) одговарајућих доказа који се односе на обраду или прераду извршену изван 

Заједнице или Србије применом члана 12, којима се доказује да су испуњени 

услови из тог члана. 

 

 

Члан 29. 

 

Чување доказа о пореклу и пратеће документације 

 

1. Извозник који поднесе захтев за издавање уверења о кретању робе EUR.1 чуваће 

документе из члана 17. став 3. најмање три године. 

 

2. Извозник који сачињава изјаву на фактури најмање три године чуваће копију те 

изјаве на фактури, као и документе из члана 22. став 3. 

 

3. Царински органи земље извознице које издају уверење о кретању робе EUR.1 чуваће 

најмање три године образац захтева из члана 17. став 2. 

 

4. Царински органи земље увознице чуваће најмање три године уверење о кретању робе 

EUR.1 и изјаве на фактури који су им поднети. 

 

 

Члан 30. 

 

Неслагање и формалне грешке 

 

1. Проналажење мањих неслагања између изјава у доказу о пореклу и оних у 

документима који се подносе царинским органима у сврху обављања формалности 

за увоз производа неће ipso facto учинити доказ о пореклу неважећим и ништавним 

ако се исправно установи да тај документ заиста одговара достављеним 

производима. 

 

2. Очите формалне грешке, попут куцаних, у доказу о пореклу неће бити разлог 

одбијања тог документа, ако те грешке нису такве да изазивају сумњу у тачност 

изјава датих у том документу. 



- 516 - 

 

 

 

Члан 31. 

 

Износи изражени у еврима 

 

1. За примену одредаба из члана 22. став 1. тачка (б) и члана 27. став 3. у случајевима 

кад се фактура испостави у некој другој валути, а не у еврима, износи у националној 

валути земље чланице Заједнице, Србије и других земаља или територија наведених 

у чл. 3. и 4, биће од стране сваке земље на коју се то односи једном годишње 

исказани у износима израженим у еврима. 

 

2. За пошиљку се могу уважити погодности из члана 22. став 1. тачка (б) и члана 27. 

став 3. позивањем на валуту у којој је рачун испостављен, у складу са износом који је 

утврдила земља на коју се то односи. 

 

3. Износи које треба применити у било којој од домаћих валута су оне противвредности 

у оној националној валути, које су једнаке износима израженима у еврима према 

курсу на први радни дан у октобру. Износи ће бити достављени Комисији Европске 

уније до 15. октобра, а примењиваће се од 1. јануара следеће године. Комисија 

Европске уније обавестиће све земље на које се то односи о одговарајућим износима. 

 

4. Земља може износ, који добије приликом прерачунавања износа израженог у еврима 

у домаћу валуту, заокружити према горе или према доле. Заокружени износ не сме се 

разликовати од износа који се добије приликом прерачунавања за више од 5%. Земља 

може задржати и неизмењену противвредност у домаћој валути као износ изражен у 

еврима, ако приликом годишњег усклађивања предвиђеног ставом 3, прерачуната 

противвредност тог износа, пре било каквог заокруживања, резултира повећањем 

које је мање од 15% износа израженог у националној валути. Противвредност у 

домаћој валути може остати неизмењена, ако би се због прерачунавања смањила 

противвредност у тој националној валути. 

 

5. Одбор за стабилизацију и придруживање може, на захтев Заједнице или Србије, 

поново размотрити износе изражене у еврима. Приликом тог разматрања, Одбор за 

стабилизацију и придруживање ће узети у обзир жељу очувања стварних ефеката 

предметних вредносних ограничења. У том циљу може се донети одлука о промени 

износа изражених у еврима. 

 

 

Г л а в а  VI 

 

МЕТОДИ АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ 

 

  

Члан 32. 

 

Међусобна помоћ 

 

1. Царински органи држава чланица Заједнице и Србије доставиће једна другој, преко 

Комисије Европске уније, узорке отисака печата који се користе у њиховим 
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царинарницама за издавање уверења о кретању робе EUR.1 заједно са адресама 

царинских органа задужених за проверу тих уверења и изјава на фактури.  

 

2. Ради обезбеђивања правилне примене овог протокола, Заједница и Србија помагаће 

једна другој путем надлежних царинских администрација у провери исправности 

уверења о кретању робе EUR.1 или изјава на фактури и тачности података из тих 

докумената. 

 

 

Члан 33. 

 

Провера доказа о пореклу 

 

1. Накнадне провере доказа о пореклу обављаће се насумице или у сваком случају 

оправдане сумње царинских органа земље увознице у исправност таквих 

докумената, порекло робе о којој се ради или у испуњење других услова из овог 

протокола. 

 

2. У циљу спровођења одредби из става 1, царински органи земље увознице вратиће 

уверење о кретању робе EUR.1 и фактуру, уколико је била поднета, изјаву на 

фактури, или копију тих докумената, царинским органима земље извознице, уз 

навођење разлога за проверу, где је то потребно. Сви прибављени документи и 

подаци који указују на то да је податак у доказу о пореклу нетачан биће достављени 

као доказ уз захтев за проверу. 

 

3. Проверу ће извршити царински органи земље извознице. У том циљу имају право да 

захтевају било које доказе и да спроведу било који преглед извозникових рачуна или 

било коју другу проверу коју сматрају потребном. 

 

4. Ако царински органи земље увознице одлуче суспендовати одобрење повлашћеног 

третмана за конкретне производе у очекивању резултата провере, увознику ће бити 

понуђено преузимање робе уз све потребне мере предострожности. 

 

5. Царински органи који затраже проверу биће обавештени о резултатима те провере 

што пре. Ти резултати морају јасно показивати да ли су документи веродостојни и 

могу ли се конкретни производи сматрати производима са пореклом из Заједнице, из 

Србије или из неке друге земље или територије наведене у чл. 3. и 4. и да ли 

испуњавају друге услове из овог протокола. 

 

6. Ако у случају оправдане сумње одговор не стигне у року од десет месеци од дана 

подношења захтева за проверу, или ако одговор не садржи податке довољне за 

утврђивање веродостојности документа о којем је реч или стварног порекла 

производа, царински органи који су поднели захтев ће, осим у изузетним 

околностима, ускратити право на повлашћени третман. 
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Члан 34. 

 

Решавање спорова 

 

Ако дође до спорова у односу на поступке провере из члана 33. који се не могу решити 

између царинских органа који су поднели захтев за проверу и царинских органа 

одговорних за обављање провере, или кад се у њима поставља питање тумачења овог 

протокола, исти се упућују Одбору за стабилизацију и придруживање. 

 

У свим случајевима решавање спорова између увозника и царинских органа земље 

увознице примењује се законодавство те земље. 

 

 

Члан 35. 

 

Казне 

 

Казниће се свако лице које изради или омогући да се изради документ који садржи 

нетачне податке у циљу прибављања повлашћеног третмана за производе. 

 

 

Члан 36. 

 

Слободне зоне 

 

1. Заједница и Србија предузеће све потребне мере за обезбеђење да производи којима 

се тргује, а обухваћени су доказом о пореклу, те током транспорта користе слободну 

зону смештену на њиховом подручју, не буду замењени другом робом и да не буду 

подвргнути другом поступању осим нормалних поступака за спречавање њиховог 

пропадања. 

 

2. Изузимајући од одредбе садржане у ставу 1, када се производи са пореклом из 

Заједнице или из Србије увозе у слободну зону и обухваћени су доказом о пореклу, а 

подлежу обради или преради, надлежни органи издаће ново уверење о кретању робе 

EUR.1 на захтев извозника, ако је извршена обрада или прерада у складу с одредбама 

овог протокола. 

 

 

Г л а в а   VII 

 

ЦЕУТА и МЕЛИЉА 

 

 

Члан 37. 

 

Примена Протокола 

 

1. Израз „Заједница” из члана 2. не обухвата Цеуту и Мелиљу. 
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2. Када се увозе у Цеуту и Мелиљу, производи пореклом из Србије уживаће у 

потпуности исти царински режим као онај који се примењује на производе пореклом 

из царинске територије Заједнице, према Протоколу 2 Акта о приступању Краљевине 

Шпаније и Републике Португалије Европској заједници. Србија ће одобрити увоз 

производа обухваћених Споразумом и пореклом из Цеуте и Мелиље по истом 

царинском режиму који је одобрен за производе који се увозе и пореклом су из 

Заједнице. 

 

3. За примену одредаба става 2. које се односе на производе пореклом из Цеуте и 

Мелиље, овај протокол примењује се mutatis mutandis, сходно посебним одредбама 

наведеним у члану 38. 

 

 

Члан 38. 

 

Посебне одредбе 

 

1. Под условом да су били директно транспортовани, у складу са одредбама члана 13, 

сматра се да су: 

 

(1) Производи пореклом из Цеуте и Мелиље: 

 

(а) производи у потпуности добијени у Цеути и Мелиљи; 

 

(б) производи добијени у Цеути и Мелиљи, у чијој производњи су коришћени 

материјали непоменути под (а), под условом: 

 

(1) да су предметни производи били предмет довољне обраде или прераде, у 

смислу члана 6; 

 

или 

 

(2) да су ти производи пореклом из Србије или из Заједнице, под условом да су 

били предмет обраде или прераде која премашује поступке наведене у 

члану 7; 

 

(2) Производи пореклом из Србије: 

 

(а) производи у потпуности добијени у Србији; 

 

(б) производи добијени у Србији, у чијој производњи су коришћени материјали 

непоменути под (а), под условом: 

 

(1) да су предметни производи били предмет довољне обраде или прераде, у 

смислу члана 6; 

 

или 
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(2) да су ти производи пореклом из Цеуте и Мелиље или из Заједнице, под 

условом да су били предмет обраде или прераде која премашује поступке 

наведене у члану 7. 

 

2. Цеута и Мелиља сматрају се једном територијом. 

 

3. Извозник или његов овлашћени представник у рубрику 2 уверења о кретању робе 

EUR.1 или на изјави на фактури уписују „Србија” и „Цеута и Мелиља”. Поред тога, 

уколико су у питању производи пореклом из Цеуте и Мелиље, то се назначава у 

рубрици 4 уверења о кретању робе EUR.1 или на изјави на фактури.  

 

4. Царински органи Шпаније одговорни су за примену овог протокола у Цеути и 

Мелиљи. 

 

 

Г л а в а   VIII 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 39. 

 

Измене Протокола 

 

Савет за стабилизацију и придруживање може одлучивати о изменама одредби овог 

протокола. 
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ПРИЛОГ  I ПРОТОКОЛА 3 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ УЗ ЛИСТУ У ПРИЛОГУ II 

 

 

Напомена 1: 

 

У листи се утврђују услови које треба да испуне сви производи да би се сматрали да су 

били предмет довољне обраде или прераде у смислу члана 6. Протокола 3. 

 

 

Напомена 2: 

 

2.1. У прве две колоне у листи даје се опис производа који се добија. У првој колони 

наводи се тарифни број или број главе из Хармонизованог система, док се у другој 

колони наводи наименовање робе, које се у том систему користи за тај тарифни 

број или за ту главу. За сваки податак који се налази у прве две колоне, постоји 

правило које се наводи у колони 3 или 4. Ако се, у неким случајевима, испред 

тарифног броја у првој колони налази ознака “еx”, то значи да се правила из колоне 

3 или 4 примењују само на део тог тарифног броја, како је наведено у колони 2. 

 

2.2. Ако се у колони 1 налази, груписано, неколико тарифних бројева или је наведен 

број једне главе, због чега је наименовање производа у колони 2 дато уопштено, 

правила из колоне 3 или 4 примењују се на све производе који се, по 

Хармонизованом систему, сврставају у тарифне бројеве из те главе или у било који 

од груписаних тарифних бројева у колони 1. 

 

2.3. Ако је у листи наведено неколико различитих правила, која се примењују на 

различите производе у оквиру једног тарифног броја, у свакој тачки дато је 

наименовање дела тог тарифног броја на који се односе суседна правила у колони 3 

или 4. 

 

2.4. Када су, уз податке у прве две колоне, наведена правила и у колони 3 и у колони 4, 

извозник може да бира да ли ће да примени правило из колоне 3 или правило из 

колоне 4. Ако у колони 4 није наведено правило за стицање статуса производа са 

пореклом, примениће се правило наведено у колони 3. 

 

 

Напомена 3: 

 

3.1. Одредбе члана 6. овог протокола, које се односе на производе који су стекли статус 

производа са пореклом, а употребљавају се у процесу производње другог 

производа, примењују се, без обзира да ли су производи стекли тај статус у 

фабрици где су употребљени или у некој другој фабрици у Страни уговорници. 

 

Пример: 

 

Мотор из тарифног броја 8407, за који, на основу наведеног правила, вредност 

материјала без порекла који могу да се уграде у њега, не сме да буде већа од 40% цене 
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франко фабрика, производи се од „осталих легираних челика а грубо обликованих 

ковањем” који се сврставају у тарифни број еx 7224. 

 

Ако је откивак добијен ковањем у Заједници на инготу без порекла, у том случају он је 

већ стекао статус порекла на основу правила уз тарифни број еx 7224 у листи. Према 

томе, приликом утврђивања вредности мотора, може се сматрати да је он са пореклом, 

без обзира да ли је произведен у истој или у некој другој фабрици у Заједници. Стога се 

вредност ингота без порекла неће узети у обзир када се додаје вредност употребљених 

материјала без порекла. 

 

3.2. Правилом у листи наводи се минималан степен обраде или прераде коју треба 

извршити, а и са вишим степеном обраде или прераде се, такође, стиче статус 

производа са пореклом; насупрот томе, са нижим степеном обраде или прераде не 

може да се стекне статус производа са пореклом. Према томе, ако се правилом 

предвиђа да, на одређеном нивоу производње, може да се употреби материјал без 

порекла, тај материјал може да се употреби у некој ранијој фази производње, док 

његова употреба у некој каснијој фази производње, није дозвољена. 

 

3.3. Не доводећи у питање напомену 3.2, када се у правилу употребљава израз 

„Производња од материјала из било ког тарифног броја”, тада материјали из било 

ког тарифног броја (укључујући материјале истог наименовања и тарифног броја 

као и производ) могу бити употребљени, али уз одређена ограничења која такође 

могу бити садржана у правилу. 

 

Међутим, под појмом “Производња од материјала из било ког тарифног броја, 

укључујући друге материјале из тарифног броја ... ” или “Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, укључујући друге материјале из истог тарифног броја као и 

производ”, се подразумева да се могу употребљавати материјали из било ког тарифног 

броја изузев оних истог наименовања као производ, као што је наведено у колони 2 у 

листи. 

 

3.4. Ако се у правилу из листе наводи да у производњи производа може да се употреби 

више од једног материјала, то значи да може да се употреби један или више 

материјала. Није неопходно да се употребе сви материјали. 

 

Пример: 

 

У правилу који се односи на тканине из тар. бр. 5208 до 5212, наводи се да се могу 

употребити природна влакна, као и да се, између осталих материјала, могу, такође, 

употребити и хемијски материјали. То не значи да се морају употребити оба 

материјала; може да се употреби један или други, или оба. 

 

3.5. Ако се у правилу из листе наводи да производ мора да се произведе од одређеног 

материјала, очигледно је да овај услов није препрека да се употребе и други 

материјали који, због своје својствене природе, не могу да задовоље услове из 

правила (видети, такође, Напомену 6.2. која се односи на текстиле). 
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Пример: 

 

Правилом које се односи на производе за исхрану из тар. бр. 1904, којим се посебно 

искључује употреба житарица и њихових деривата, не спречава се употреба 

минералних соли, хемикалија и других адитива, који нису производи житарица. 

 

Међутим, ово се не примењује у случају производа који, премда не могу да се 

произведу од одређених материјала наведених у листи, могу да се произведу, у некој 

ранијој фази производње, од материјала исте природе. 

 

Пример: 

 

У случају одеће од нетканих материјала из еx. Главе 62, ако се за ову врсту производа 

дозвољава употреба само предива без порекла, производња не може да се започне од 

неткане тканине - чак и ако неткане тканине не могу нормално бити израђене од 

предива. У таквим случајевима, полазни материјал који би требало да се користи је онај 

материјал, који у фази обраде непосредно претходи предиву - тј. који је у стадијуму 

влакна. 

 

3.6. Ако су у правилу из листе дате две процентуалне вредности за максималну 

вредност материјала без порекла који се могу користити, онда се ови проценти не 

могу сабирати. Другим речима, максимална вредност материјала без порекла који 

могу да се користе не сме ни у ком случају да премаши највећи наведени проценат. 

Штавише, појединачни проценти не смеју бити премашени у односу на одређени 

материјал на који се односе. 

 

 

Напомена 4: 

 

4.1. Под појмом “природна влакна”, који се користи у листи, подразумевају се влакна, 

осим вештачких или синтетичких. Ограничава се на влакна у фазама пре предења, 

укључујући и на отпатке и, ако није на други начин наведено, на влакна која нису 

влачена, чешљана или на други начин обрађена, али непредена. 

 

4.2. Под појмом “природна влакна” подразумевају се и коњска длака из тар. бр. 0503, 

свила из тар. бр. 5002 и 5003, као и вунена влакна, фина или груба животињска 

длака из тар. бр. 5101 до 5105, памучна влакна из тар. бр. 5201 до 5203 и остала 

биљна влакна из тар. бр. 5301 до 5305. 

 

4.3. Под појмом “текстилна целулоза”, “хемијски материјали”, и “материјали за 

производњу хартије”, који се користе у листи, подразумевају се материјали који се 

не сврставају у Главе 50 до 63, који се могу употребити за производњу вештачких, 

синтетичких или папирних влакана или предива. 

 

4.4. Под појмом “вештачка или синтетичка влакна, сечена”, који се користи у листи, 

подразумевају се каблови од синтетичких или вештачких филамената, сечена 

влакна или отпаци, из тар. бр. 5501 до 5507. 
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Напомена 5: 

 

5.1. Када се за одређен производ из листе, упућује на ову напомену, услови наведени у 

колони 3 не примењују се на основне текстилне материјале који се користе у 

производњи тог производа и који, сви заједно, представљају 10% или мање од 

укупне масе свих употребљених основних текстилних материјала (видети такође 

напомене 5.3. и 5.4). 

 

5.2. Међутим, толеранција наведена у напомени 5.1 може да се примени само на 

мешане производе који су израђени од два или више основна текстилна материјала. 

 

Следеће се сматра основним текстилним материјалима: 

 

- свила, 

 

- вуна, 

 

- груба животињска длака, 

 

- фина животињска длака, 

 

- коњска длака, 

 

- памук, 

 

- материјали за производњу хартије и хартија, 

 

- лан, 

 

- природна конопља, 

 

- јута и остала текстилна ликаста влакна, 

 

- сисал и остала текстилна влакна рода Agave, 

 

- кокосово влакно, абака, рамија и остала биљна текстилна влакна, 

 

- синтетички филаменти, 

 

- вештачки филаменти, 

 

- проводљиви филаменти, 

 

- синтетичка влакна од полипропилена, сечена, 

 

- синтетичка влакна од полиестера, сечена, 

 

- синтетичка влакна од полиамида, сечена, 

 

- синтетичка влакна од полиакрилонитрила, сечена, 
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- синтетичка влакна од полимида, сечена, 

 

- синтетичка влакна од политетрафлуоретилена, сечена, 

 

- синтетичка влакна од полифениленсулфида, сечена, 

 

- синтетичка влакна од поливинилхлорида, сечена, 

 

- остала синтетичка влакна, сечена, 

 

- вештачка влакна од вискозе, сечена, 

 

- остала вештачка влакна, сечена, 

 

- предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибилним сегментима 

полиетра, укључујући и обавијено или необавијено, 

 

- предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибилним сегментима 

полиестра, укључујући и обавијено или необавијено, 

 

- производи из тар. бр. 5605 (метализовано предиво) са уграђеном траком која се 

састоји од језгра од алуминијумске фолије или од језгра од пластичног премаза, 

укључујући и превучене прахом од алуминијума, ширине која не прелази 5 мм, 

услојено помоћу провидног или обојеног лепка између два слоја пластичног 

премаза, 

 

- остали производи из тар. бр. 5605.  

 

Пример: 

 

Предиво из тар. бр. 5205, израђено од памучних влакана из тар. бр. 5203 и од 

синтетичких сечених влакана из тар. бр. 5506 представља предиво од мешаних влакана. 

Према томе, синтетичка сечена влакна без порекла која не задовољавају услове правила 

о пореклу (према којима се захтева израда од хемијских материјала или текстилне 

целулозе), могу се користити, под условом да њихова укупна маса није већа од 10% 

масе предива. 

 

Пример: 

 

Тканина од вуне из тар. бр. 5112, израђена од вуненог предива из тар бр. 5107 и од 

синтетичког предива од сечених влакана из тар. бр. 5509, представља мешану тканину. 

Према томе, синтетичко предиво које не задовољава услове правила о пореклу (према 

којима се захтева израда од хемијских материјала или текстилне целулозе) или вунено 

предиво које не задовољава услове правила о пореклу (која захтевају израду од 

природних влакана невлачених, нити чешљаних, нити на други начин припремљених за 

предење) или њихова комбинација, могу да се користе, под условом да њихова укупна 

маса није већа од 10% масе тканине. 
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Пример: 

 

Тафтована текстилна тканина из тар. бр. 5802, израђена од памучног предива из тар. бр. 

5205 и од памучне тканине из тар. бр. 5210, је мешани производ само ако је памучна 

тканина сама по себи мешана тканина израђена од предива која се сврставају у два 

одвојена тарифна броја или ако су употребљена памучна предива и сама мешавина. 

 

Пример: 

 

Ако је предметна тафтована текстилна тканина израђена од памучног предива из тар. 

бр. 5205 и од синтетичке тканине из тар. бр. 5407, онда је очигледно да су предива која 

се користе два одвојена основна текстилна материјала, па је, према томе, и тафтована 

текстилна тканина мешани производ. 

 

5.3. У случају производа који садрже “предиво израђено од полиуретана раздвојено 

флексибилним сегментима полиетра, укључујући и обавијено или необавијено”, 

дозвољено одступање је 20% у односу на ово предиво. 

 

5.4. У случају производа са уграђеном “траком, која се састоји од језгра од 

алуминијумске фолије или од језгра од пластичног премаза, укључујући и 

превучене прахом од алуминијума, ширине која не прелази 5 mm, услојено помоћу 

провидног или обојеног лепка између два слоја пластичног премаза”, дозвољено 

одступање је 30% у односу на ову траку. 

 

 

Напомена 6: 

 

6.1. Када се у листи упућује на ову напомену, текстилни материјали (са изузетком 

постава и међупостава), који не испуњавају услове из правила у колони 3 листе, а 

које се односи на готове предметне производе, могу се употребити под условом да 

се сврставају у други тарифни број, а не у тарифни број у који се сврстава сам 

производ и да њихова вредност није већа од 8% цене производа франко фабрика. 

 

6.2. Не доводећи у питање напомену 6.3, у производњи производа од текстила могу 

слободно да се употребе материјали који се не сврставају у Главе 50 до 63, без 

обзира да ли садрже или не садрже текстиле. 

 

Пример: 

 

Ако се правилом у листи предвиђа да се за одређен текстилни предмет (као што су 

панталоне) мора употребити предиво, то не забрањује употребу металних предмета, као 

што су дугмад, пошто се дугмад не сврставају у Главе 50 до 63. Из истог разлога то не 

спречава да се употребе патент-затварачи, и поред тога што патент-затварачи нормално 

садрже текстиле. 

 

6.3. Када се примењује процентуално правило приликом утврђивања вредности 

употребљених материјала без порекла, мора да се узме у обзир вредност 

материјала који се не сврставају у Главе 50 до 63. 
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Напомена 7: 

 

7.1. У сврхе примене тар. бр. еx 2707, 2713 до 2715, еx 2901, еx 2902 и еx 3403, под 

појмом “специфични процеси” подразумева се следеће: 

 

(а) вакуумска дестилација; 

 

(б) поновна дестилација веома јаким фракционим процесом: 

 

(в) крекинг; 

 

(г) давање других облика; 

 

(д) екстракција помоћу селективних растваривача; 

 

(ђ) процес који обухвата следеће радње: прерада са концентрисаном сумпорном 

киселином, олеумом или сумпорним анхидридом; неутрализација са алкалним 

агенсима; деколоризација и пречишћавање са природноактивном земљом, 

активираном земљом, активираним угљеном или бокситом; 

 

(е) полимеризација; 

 

(ж) алкилација; 

 

(з) изомеризација. 

 

7.2. У сврхе примене тар. бр. 2710, 2711 и 2712, под појмом “специфични процеси” 

подразумева се следеће: 

 

(а) вакуумска дестилација; 

 

(б) поновна дестилација веома јаким фракционим процесом;  

 

(в) крекинг; 

 

(г) давање другог облика; 

 

(д) екстракција помоћу селективних растварача; 

 

(ђ) процес који обухвата следеће радње: прерада са концентрисаном сумпорном 

киселином, олеумом или сумпорним анхидридом; неутрализација са алкалним 

агенсима: деколаризација и пречишћавање са природноактивном земљом, 

активираном земљом, активираним угљеном или бокситом; 

 

(е) полимеризација; 

 

(ж) алкилација; 

 

(з) изомеризација; 
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(и) само у случају тешких уља која се сврставају у тар. бр. еx 2710, десумпоризација 

са хидрогеном чији је резултат смањење најмање 85% садржаја сумпора код 

производа који се обрађују (ASTM D 1266-59 Т метод); 

 

(ј) само у случају производа који се сврставају у тар. бр. 2710, депарафинизација 

неким другим процесом, а не филтрирањем; 

 

(к) само у случају тешких уља из тар. бр. еx 2710, третман са хидрогеном под 

притиском од преко 20 бара и на температури изнад 250°C уз употребу неког 

другог катализатора, а не оног који изазива десумпоризацију, када хидроген 

представља активни елемент у хемијској реакцији. Даљи третман уља за 

подмазивање из тар. бр. еx 2710 са хидрогеном (нпр.: хидрофиниш или 

деколоризација) у циљу, нарочито, побољшања боје и стабилности, неће се 

сматрати специфичним процесом; 

 

(л) само у случају уља за гориво из тар. бр. еx 2710, атмосферска дестилација, под 

условом да мање од 30% запремине ових производа, укључујући и губитке, 

дестилише на температури од 300°C по методу ASTM D 86; 

 

(љ) само у случају тешких уља, осим гасних уља и горива који се сврставају у тар. 

бр. еx 2710, поступак помоћу високофреквентних електричних пражњења без 

искрења; 

 

(м) само у случају сирових производа из тарифног броја еx 2712 (осим вазелина, 

озокерита, воска од лигнита или тресета, парафина који садрже по маси мање од 

0,75% уља), уклањање уља фракционом кристализацијом. 

 

7.3. У сврхе примене тар. бр. еx 2707, 2713 до 2715, еx 2901, еx 2902 и еx 3403, 

једноставне радње, као што су чишћење, претакање, отклањање соли, издвајање 

воде, филтрирање, бојадисање, стављање ознака, добијање сумпорног садржаја, као 

резултата мешања производа са разним сумпорним садржајима, односно било која 

комбинација ових или сличних радњи не додељују статус порекла. 

 

 



 

ПРИЛОГ II ПРОТОКОЛА 3 

 

ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА 

БЕЗ ПОРЕКЛА КАКО БИ ПРЕРАЂЕНИ ПРОИЗВОД 

МОГАО ДА СТЕКНЕ СТАТУС ПРОИЗВОДА СА ПОРЕКЛОМ 

 

Сви производи наведени у листи не морају бити обухваћени Споразумом. Из тог разлога 

неопходно је консултовати остале делове Споразума. 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

Глава 1 Живе животиње Све животиње из Главе 1 биће 

у потпуности добијене 

 

 

Глава 2 Месо и други кланични 

производи за јело 

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Глава 1 и 2 у потпуности 

добијени 

 

 

Глава 3 Рибе, љускари, мекушци и 

остали водени 

бескичмењаци 

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 3 у потпуности добијени 

 

 

еx Глава 4  

 

 

 

 

 

 

 

0403 

Млеко и производи од 

млека; живинска и птичја 

јаја; природни мед; јестиви 

производи животињског 

порекла, непоменути, нити 

обухваћени на другом 

месту; осим: 

 

Млаћеница, кисело млеко, 

кисела павлака, јогурт, 

кефир и остало 

ферментисано или 

закисељено млеко или 

павлака, концентровани, 

неконцентровани са 

садржајем додатог шећера 

или других материја за 

заслађивање, 

ароматизовани или са 

додатим воћем, језграстим 

воћем или какаом 

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 4 у потпуности добијени 

 

 

 

 

 

Производња код које: 

  

- су сви употребљени 

материјали из Главе 4 у 

потпуности добијени, 

 

- су сви употребљени воћни 

сокови (осим сока од ананаса, 

лимете или грејпфрута), из 

тар. бр. 2009, са пореклом, и 

 

- вредност свих употребљених 

материјала из Главе 17 није 

већа од 30% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 5  

 

 

 

 

еx 0502 

Производи животињског 

порекла, на другом месту 

непоменути, нити 

обухваћени; осим: 

 

Припремљене чекиње од 

питомих или дивљих свиња 

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 5 у потпуности добијени 

 

 

Чишћење, дезинфекција, 

сортирање и исправљање 

чекиња и длака 

 

 

Глава 6 Живо дрвеће и друге 

биљке; луковице, корење и 

слично; сечено цвеће и 

украсно лишће 

Производња код које: 

 

- су сви употребљени 

материјали из Главе 6 у 

потпуности добијени, и 

 

 - вредност свих употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

Глава 7 Поврће, корење и кртоле за 

јело 

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 7 у потпуности добијени 

 

 

Глава 8 Воће за јело; коре агрума 

или диња и лубеница 

Производња код које: 

  

- је сво воће које се користи у 

потпуности добијено, и 

 

- вредност свих употребљених 

материјала из Главе 17 није 

већа од 30% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx Глава 9  

 

Кафа, чај, мате чај и 

зачини; осим: 

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 9 у потпуности добијени 

 

 

0901 

 

Кафа, пржена или 

непржена са или без 

кофеина; љуспице и опне 

кафе; замене кафе које 

садрже кафу у било ком 

проценту 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

0902  

 

Чај, неароматизован или 

ароматизован  

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја 

 

 

еx 0910 Мешавине зачина Производња од материјала из 

било ког тарифног броја 

 

 

Глава 10 Житарице Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 10 у потпуности добијени 

 

 

еx Глава 11 Производи млинске 

индустрије; слад; скроб, 

инулин; глутен од 

пшенице; осим: 

Производња код које су све 

употребљене житарице, јестиво 

поврће, корење и кртоле 

(гомоље) из тар. бр. 0714 или 

воће у потпуности добијени 

 

 

еx 1106 Брашно, гриз и прах, од 

сувог ољуштеног 

махунастог поврћа из тар. 

бр. 0713 

 

Сушење и млевење махунастог 

поврћа из тар. бр. 0708 

 

Глава 12 Уљано семење и плодови; 

разно зрневље, семе и 

плодови; индустријско и 

лековито биље; слама и 

сточна храна (кабаста) 

 

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 12 у потпуности добијени 

 

1301 Шелак: природне гуме, 

смоле, гуме-смоле и уљане 

смоле (нпр.: балзами) 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из тар. бр. 1301 није већа од 

50% цене производа франко 

фабрика 

 

 

1302 Биљни сокови и екстракти; 

пектинске материје, 

пектинати и пектати; агар-

агар и остале слузи и 

згрушивачи, добијени од 

биљних производа, 

модификовани или 

немодификовани: 

 

  

 - Слузи и згушњивачи, 

добијени из биљних 

производа, 

модификовани 

  

Производња од 

немодификоване слузи и 

средстава за згушњавање 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

Глава 14 Биљни материјали за 

плетарство; биљни 

производи на другом месту 

непоменути, нити 

обухваћени 

 

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 14 у потпуности добијени 

 

еx Глава 15 Масноће и уља 

животињског и биљног 

порекла и производи 

њиховог разлагања; 

прерађене јестиве масноће; 

воскови животињског и 

биљног порекла; осим: 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

1501 Свињска масноћа 

(укључујући јестиву маст) 

и живинска масноћа, осим 

оних из тар. бр. 0209 или 

1503: 

 

  

 - Масноће од костију или 

отпадака  

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала из тар. бр. 0203, 

0206 или 0207 или од костију из 

тар. бр. 0506 

 

 

 - Остало Производња од меса или 

других јестивих кланичних 

производа од свињског меса из 

тар. бр. 0203 или 0206 или од 

меса и јестивих отпадака од 

живине из тар. бр. 0207 

 

 

1502 Масноће од животиња 

врсте говеда, оваца и коза, 

осим оних из тар. бр. 1503: 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Масноће од костију или 

отпадака 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала из тар. бр. 0201, 

0202, 0204 или 0206 или од 

костију из тар. бр. 0506 

 

 

1504 Масти и уља као и њихове 

фракције, од риба или 

морских сисара, 

пречишћени или 

непречишћени, али 

хемијски немодификовани: 

 

  

 - Чврсте фракције Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 1504 

 

 

 - Остало Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 2 и 3 у потпуности 

добијени 

 

 

еx 1505 Пречишћени (рафинисани) 

ланолин 

Производња од сирове масноће 

од вуне из тар. бр. 1505 

 

 

1506 Остале масти или уља 

животињског порекла и 

њихове фракције, 

пречишћени или 

непречишћени, али 

хемијски немодификовани: 

 

  

 - Чврсте фракције Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 1506 

 

 

 - Остало Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 2 у потпуности добијени 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

1507 до 

1515 

Уља биљног порекла и 

њихове фракције: 

 

- Сојино уље, уље од 

кикирикија, палмино 

уље, уље од кокосовог 

ораха (копре), уље од 

палминог језгра 

(коштице), уље од   

“бабасуа”, тунгово уље, 

оитикика уље, восак 

смрече и јапански восак, 

фракције јојоба уља и 

уља за техничке и 

индустријске намене, 

осим за производњу 

хране за људску исхрану 

 

 

 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 - Чврсте фракције, осим 

оних од јојоба уља 

Производња од осталих 

материјала из тар. бр. 1507 до 

1515 

 

 

 - Остало Производња код које су сви 

употребљени биљни материјали 

у потпуности добијени 

 

 

1516 Масти и уља животињског 

или биљног порекла и 

њихове фракције, 

делимично или потпуно 

хидрогенизовани, 

интерестерификовани, 

реестерификовани или 

елеидинизовани, 

рафинисани или 

нерафинисани, али даље 

неприпремљени 

 

Производња код које су: 

 

- сви употребљени материјали 

из Главе 2 у потпуности 

добијени, и 

 

- сви употребљени биљни 

материјали у потпуности 

добијени. Међутим, могу да се 

употребе и материјали из тар. 

бр. 1507, 1508, 1511 и 1513 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

1517 Маргарин, мешавине и 

препарати од масти или 

уља животињског или 

биљног порекла или од 

фракција различитих масти 

или уља из ове главе, 

подобни за јело, осим 

јестивих масти или уља и 

њихових фракција из тар. 

бр. 1516 

Производња код које су: 

 

- сви употребљени материјали 

из Главе 2 и 4 у потпуности 

добијени, и 

 

- сви употребљени биљни 

материјали у потпуности 

добијени. Међутим, могу да се 

употребе и материјали из тар. 

бр. 1507, 1508, 1511 и 1513 

 

 

Глава 16 Прерађевине од меса, риба, 

љускара, мекушаца или 

осталих водених 

бескичмењака 

Производња од: 

 

- животиња из Главе 1 и/или 

 

- сви употребљени материјали 

из Главе 3 биће у потпуности 

добијени 

 

 

еx Глава 17 Шећер и производи од 

шећера; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 1701 Шећер од шећерне трске и 

шећерне репе и хемијски 

чиста сахароза, у чврстом 

стању, са додатим 

средствима за 

ароматизацију или 

материјама за бојење 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 

 

1702 Остали шећери, 

укључујући хемијски чисту 

лактозу, малтозу, гликозу и 

фруктозу у чврстом стању; 

шећерни сирупи без 

додатих средстава за 

ароматизацију или 

материја за бојење; 

вештачки мед и мешавине 

вештачког и природног 

меда; карамел: 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Хемијски чиста малтоза 

или фруктоза 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 1702 

 

 

 - Остали шећери у чврстом 

облику, са додатком 

средстава за 

ароматизацију или 

материја за бојење 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

 - Остало Производња код које су сви 

употребљени материјали са 

пореклом 

 

 

еx 1703 Меласе добијене приликом 

екстракције или 

рафинисања шећера, са 

додатком средстава за 

ароматизацију или 

материја за бојење 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 

 

1704 Производи од шећера 

(укључујући белу 

чоколаду), без какаа 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

Глава 18 Какао и производи од 

какаа 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност ових 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

1901 Екстракт слада; 

прехрамбени производи од 

брашна, јечма, гриза, 

скроба и екстракта слада 

без додатка какаа или са 

додатком какаа у праху у 

количини мањој од 40% по 

маси какаа, рачунато на 

потпуно одмашћену 

основу, на другом месту 

непоменути нити 

укључени; прехрамбени 

производи од робе из тар. 

бр. 0401 до 0404 без 

додатка какао праха или са 

садржајем какаа мањим од 

5% по маси, рачунато на 

потпуно одмашћену 

основу, на другом 

месту непоменути, нити 

обухваћени:  

 

  

 - Екстракт слада 

 

Производња од житарица из 

Главе 10 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња:  

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

1902 Тестенине, куване или 

некуване или пуњене 

(месом или другим 

материјалима) или на 

други начин припремљене, 

као што су шпагети, 

макарони, резанци, лазање, 

њоки, равијоли, канелони; 

кус-кус, припремљени или 

неприпремљени: 

 

  

 - са садржајем 20% или 

мање по маси меса, 

изнутрица, рибе, љускара 

или мекушаца 

Производња код које су све 

употребљене житарице и 

њихови деривати (осим тврде 

пшенице и њених деривата), у 

потпуности добијени 

 

 

 - са садржајем више од 

20% по маси меса, 

изнутрица, рибе, љускара 

или мекушаца 

Производња код које су: 

 

- све употребљене житарице и 

њихови деривати (осим тврде 

пшенице и њених деривата) у 

потпуности добијени, и 

 

- сви употребљени материјали 

из Главе 2 и 3 у потпуности 

добијени 

 

 

1903 Тапиока и замене тапиоке 

припремљени од скроба у 

облику љуспица, зрнаца, 

перли и сличних облика 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

скроба од кромпира из тар. бр. 

1108 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

1904 Производи за исхрану 

добијени бубрењем или 

пржењем житарица или 

производа од житарица 

(нпр.: кукурузне 

пахуљице); житарице 

(осим кукуруза), у зрну 

или у облику пахуљица 

или на други начин 

обрађеног зрна (осим 

брашна, јечма и гриза), 

претходно куване или на 

други начин припремљене, 

на другом месту 

непоменуте, нити 

обухваћене 

 

Производња: 

 

- од материјала из било ког тар. 

бр., осим од материјала из тар. 

бр. 1806, 

 

- код које су све употребљене 

житарице и брашно (осим 

тврде пшенице и кукуруза 

врсте Zea indurata и њихових 

деривата) у потпуности 

добијени, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

1905 Хлеб, пецива, колачи, 

бисквити и остали 

пекарски производи са 

додатком какаа или без 

додатка какаа; нафора, 

капсуле за фармацеутске 

производе, обланде, 

пиринчана хартија и 

слични производи 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала из Главе 11 

 

еx Глава 20  Производи од поврћа, воћа 

или осталих делова биља, 

осим: 

 

Производња код које је сво 

употребљено воће или поврће у 

потпуности добијено 

 

 

еx 2001 Јам, слатки кромпир и 

слични јестиви делови 

биља са садржајем најмање 

5% по маси скроба, 

припремљени или 

конзервисани у сирћету 

или сирћетној киселини 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

еx 2004 и 

еx 2005 

Кромпир у облику брашна, 

гриза, љуспи, припремљен 

или конзервисан на други 

начин, осим у сирћету или 

сирћетној киселини 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

2006 Поврће, воће, језграсто 

воће, коре од воћа и остали 

делови биља, конзервисани 

у шећеру (кандирани) 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

2007 Џемови, воћни желеи, 

мармеладе, воћни пиреи и 

воћне пасте добијени 

кувањем, са додавањем 

или без додавања шећера 

или других средстава за 

заслађивање 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

еx 2008 - Језграсто воће, без 

додатка шећера или 

алкохола 

Производња код које је 

вредност свог употребљеног 

језграстог воћа са пореклом и 

зрна уљарица из тар. бр. 0801, 

0802 и 1202 до 1207, већа од 

60% цене производа франко 

фабрика 

 

 

 - Путер од кикирикија; 

мешавине од житарица; 

палмина језгра; кукуруз 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало, осим воћа и 

језграстог воћа куваног 

на други начин, осим у 

води или на пари, без 

додатка шећера, 

смрзнутог 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

2009 Воћни сокови (укључујући 

ширу од грожђа) и сокови 

од поврћа, 

неферментисани и без 

додатка алкохола, са 

додатком или без додатка 

шећера или осталих 

средстава за заслађивање 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

еx Глава 21 Разни производи за 

исхрану; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

2101 Екстракти, есенције и 

концентрати кафе, чаја, 

мате чаја или препарата на 

бази тих производа или на 

бази кафе, чаја или мате 

чаја; пржена цикорија и 

остале пржене замене кафе 

и екстракти, есенције и 

концентрати тих производа 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које је цикорија која се 

употребљава у потпуности 

добијена 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

2103 Препарати за сосове и 

припремљени сосови; 

мешани зачини и мешана 

зачинска средства; брашно 

од слачице и припремљена 

слачица (сенф): 

 

  

 - Препарати за сосове и 

припремљени сосови; 

мешани зачини и мешана 

зачинска средства 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, може да се 

употребе брашно или гриз од 

слачице или припремљена 

слачица 

 

 

 - Брашно од слачице и 

припремљена слачица 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја 

 

 

еx 2104 Супе и чорбе и препарати 

за те производе 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од припремљеног или 

конзервисаног поврћа из тар. 

бр. 2002 до 2005 

 

 

2106 Прехрамбени производи на 

другом месту непоменути, 

нити обухваћени 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 22  Пића, алкохоли и сирће; 

осим: 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које су сво употребљено 

грожђе или материјали 

добијени од грожђа у 

потпуности добијени 

 

 

2202 Вода, укључујући 

минералну воду и газирану 

воду, са додатком шећера 

или других средстава за 

заслађивање или 

ароматизацију и остала 

безалкохолна пића, осим 

сокова од воћа и поврћа 

који се сврставају у тар. бр. 

2009 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 17 није већа од 30% 

цене производа франко 

фабрика, и 

 

- код које су сви употребљени 

воћни сокови (осим сокова од 

ананаса, лимете или 

грејпфрута) са пореклом 

 

 

2207 Неденатурисан етил-

алкохол алкохолне јачине 

80% запремине или јачи; 

етил-алкохол и остали 

алкохоли, денатурисани, 

било које јачине 

Производња: 

 

- од материјала из било ког тар. 

бр., осим од материјала из тар. 

бр. 2207 или 2208, и 

 

- код које су употребљено 

грожђе или материјали 

добијени од грожђа у 

потпуности добијени, или, ако 

су сви остали употребљени 

материјали са пореклом, може 

да се употреби арак до 5% 

запремине 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

2208 Неденатурисан етил-

алкохол алкохолне јачине 

мање од 80% запр.; ракије, 

ликери и остала алкохолна 

пића 

Производња: 

 

- од материјала из било ког тар. 

бр., осим материјала из тар. 

бр. 2207 или 2208, и 

 

- код које су употребљено 

грожђе или материјали 

добијени од грожђа, у 

потпуности добијени или, ако 

су сви остали употребљени 

материјали са пореклом, може 

да се употреби арак до 5% 

запремине 

 

 

еx Глава 23 Остаци и отпаци 

прехрамбене индустрије; 

припремљена храна за 

животиње; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 2301 Брашно од кита; брашно, 

прах и пелете од риба или 

љускара, мекушаца или 

осталих водених 

бескичмењака, неподобни 

за људску исхрану 

 

Производња код које су 

употребљени материјали из 

Главе 2 и 3 у потпуности 

добијени 

 

еx 2303 Остаци од производње 

скроба од кукуруза 

(искључујући 

концентрисана мочила) са 

садржајем беланчевина 

преко 40% по маси, 

рачунато на суви производ 

 

Производња код које је 

употребљен кукуруз у 

потпуности добијен 

 

еx 2306 Уљане погаче и остали 

чврсти остаци добијени 

екстракцијом маслиновог 

уља са садржајем више од 

3% маслиновог уља 

 

Производња код које су 

употребљене маслине у 

потпуности добијене 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

2309 Производи који се 

употребљавају за исхрану 

животиња 

Производња код које су: 

 

- употребљене житарице, шећер 

или меласа, месо или млеко у 

потпуности добијени, и 

 

- сви употребљени материјали 

из Главе 3 у потпуности 

добијени 

 

 

еx Глава 24 Дуван и производи замене 

дувана; осим: 

Производња код које су сви 

употребљени материјали из 

Главе 24 у потпуности добијени 

 

 

2402 Цигаре, цигарилоси и 

цигарете од дувана или 

замене дувана 

Производња код које је најмање 

70% по маси употребљеног 

непрерађеног дувана или 

дуванских отпадака из тар. бр. 

2401 са пореклом 

 

 

еx 2403 Дуван за пушење Производња код које је најмање 

70% по маси употребљеног 

непрерађеног дувана или 

дуванских отпадака из тар. бр. 

2401 са пореклом 

 

 

еx Глава 25 Со; сумпор; земља; камен; 

гипс; креч и цемент; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 2504 Природни кристални 

графит са обогаћеним 

садржајем угљеника, 

пречишћен и млевен 

 

Обогаћивање садржаја 

угљеника, пречишћавање и 

млевење сировог кристалног 

графита 

 

 

еx 2515 Мермер, само сечен 

тестером или на други 

начин, у блокове или плоче 

правоугаоног облика 

(укључујући и квадратног), 

дебљине до 25 cm 

 

Резање мермера дебљине преко 

25 cm, тестером или на други 

начин (чак и ако је већ исечен) 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 2516 Гранит, порфир, базалт, 

пешчар и остали камен за 

споменике, грађевинарство 

и друго, сечен тестером 

или на други начин у 

блокове или плоче 

правоугаоног облика 

(укључујући и квадратног) 

дебљине до 25cm 

 

Резање камена, дебљине преко 

25 cm, тестером или на други 

начин (чак и ако је већ исечен) 

 

еx 2518 Доломит, печен 

 

Печење непеченог доломита 

 

 

еx 2519 Уситњен природни 

магнезијум-карбонат 

(магнезит) у херметички 

запечаћеним контејнерима 

и магнезијум-оксид, чист 

или нечист, осим топљеног 

магнезијум-оксида или 

синтермагнезита 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, дозвољена 

је употреба природног 

магнезијум-карбоната 

(магнезита) 

 

 

еx 2520 Гипс посебно припремљен 

за зубарство 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx 2524 Природна азбестна влакна Производња од минерала 

азбеста (азбестног концентрата) 

 

 

еx 2525 Лискун у праху Млевење лискуна или отпадака 

од лискуна 

 

 

еx 2530 Земљане боје, печене или у 

праху 

 

Печење или млевење земљаних 

боја 

 

 

Глава 26 Руде, згуре и пепели Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 27 Минерална горива, 

минерална уља и 

производи њихове 

дестилације; битуменозне 

материје; минерални 

воскови, осим: 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

еx 2707 Уља, код којих маса 

ароматских састојака 

прелази масу неароматских 

састојака, слична 

минералним уљима 

добијеним 

дестилацијом катрана 

каменог угља на високој 

температури, од којих 

више од 65% запр. 

дестилише на температури 

од 250°C (укључујући 

мешавине есенције нафте и 

бензола), намењена за 

употребу као погонско 

гориво или гориво за 

загревање 

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса (
20

)  

 

или 

 

Други поступци код којих се 

сви употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. 

бр., у који се сврстава сам 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx 2709 Сирова уља добијена од 

битуменозних минерала 

 

Сува дестилација битуменозних 

материјала 

 

 

                                                
20 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

2710 Уља добијена од нафте и 

уља добијена од 

битуменозних минерала, 

осим сирових; производи 

на другом месту 

непоменути или 

обухваћени, који садрже 

по маси 70% или више уља 

од нафте или уља 

добијених од 

битуменозних минерала, 

ако представљају основне 

састојке тих производа; 

отпадна уља 

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса (
21

)  

 

или 

 

Други поступци код којих се 

сви употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. 

бр., у који се сврстава сам 

производ под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

2711 Нафтни гасови и остали 

гасовити угљоводоници 

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса (
22

)  

 

или 

 

Други поступци код којих се 

сви употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. 

бр., у који се сврстава сам 

производ под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

                                                
21 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводну напомену 7.2. 
22 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводну напомену 7.2. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

2712 Вазелин; парафин, 

микрокристални восак од 

нафте, пресовани 

парафини, озокерит, восак 

од мрког угља и лигнита, 

восак од тресета, остали 

минерални воскови и 

слични производи 

добијени синтезом или 

другим поступцима, 

обојени или необојени 

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса (
23

) 

 

или 

 

Други поступци код којих се 

сви употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. 

бр., у који се сврстава сам 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

2713 Нафтни кокс, битумен од 

нафте и остали остаци из 

нафте или из уља од 

битуменозних минерала 

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса (
24

)  

 

или 

 

Други поступци код којих се 

сви употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. 

бр., у који се сврстава сам 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

                                                
23 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводну напомену 7.2. 
24 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3. 



- 550 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

2714 Битумен и асфалт, 

природни; битуменозни и 

уљни шкриљци и тер-

песак; асфалтити и 

асфалтне стене 

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса (
25

) 

 

или  

 

Други поступци код којих се 

сви употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. 

бр., у који се сврстава сам 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

2715 Битуменске мешавине на 

бази природног асфалта, 

природног битумена, 

битумена од нафте, 

минералног катрана или 

минералне катранске 

смоле (нпр.: битумен кит, 

“cutbacks”) 

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса (
26

)  

 

или 

 

Други поступци код којих се 

сви употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. 

бр., у који се сврстава сам 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

  

                                                
25 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3. 
26 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 28 Неоргански хемијски 

производи; органска и 

неорганска једињења 

племенитих метала, метала 

ретких земљи, 

радиоактивних елемената 

или изотопа; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр., под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx 2805 “Misch-метал” Производња електролитичким 

или термалним поступком, код 

које вредност употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

еx 2811 Сумпор-триоксид Производња од 

сумпордиоксида 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

еx 2833 Сулфат алуминијума Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx 2840 Натријум-перборат Производња од дисодиум-

тетраборат пентахидрата 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

ex 2852 - Једињења живе засићених 

ацикличних 

монокарбонских 

киселина и њихови 

анхидриди, халогениди, 

пероксиди и перкиселине; 

њихови халогени, сулфо-, 

нитро- или нитрозо-

деривати 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 2852, 

2915 и 2916 не сме да буде већа 

од 20% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Једињења живе интерних 

етера и њихови халогени, 

сулфо-, нитро- или 

нитрозо-деривати 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 2909 не 

сме да буде већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

 - Једињења живе 

хетероцикличних 

једињења само са хетеро-

атомом (атомима) азота 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 2852, 

2932 и 2933 не сме да буде већа 

од 20% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

 - Једињења живе 

нуклеинских киселина и 

њихових соли, хемијски 

одређена или неодређена; 

остала хетероциклична 

једињења 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 2852, 

2932, 2933 и 2934 не сме да 

буде већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

 - Једињења живе 

нафтенских киселина, 

њихових соли 

нерастворљивих у води и 

њихових естра 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр., под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остала једињења живе 

која се односе на: 

припремљена везивна 

средства за ливачке 

калупе или ливачка 

језгра; хемијске 

производе и препарате 

хемијске или сродних 

индустрија (укључујући и 

оне који се састоје од 

мешавина природних 

производа), на другом 

месту непоменуте нити 

обухваћене 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx Глава 29 Органски хемијски 

производи; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр., под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx 2901 Ациклични угљоводоници 

за употребу као погонско 

гориво или гориво за 

загревање 

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса (
27

)  

 

или 

 

Други поступци код којих се 

сви употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. 

бр. у који се сврстава сам 

производ под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

                                                
27 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 2902 Циклани и циклени (осим 

азулена), бензол, толуол, 

ксилоли, за употребу као 

погонско гориво или 

гориво за загревање 

Поступци рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса (
28

)  

 

или 

 

Други поступци код којих се 

сви употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава прозвод. Међутим, 

могу да се употребе материјали 

који се сврставају у исти тар. 

бр. у који се сврстава сам 

производ под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx 2905 Алкохолати метала од 

алкохола из овог тар. бр. и 

од етил-алкохола 

Производња од материјала из 

било код тар. бр., укључујући и 

од осталих материјале из тар. 

бр. 2905. Међутим, могу да се 

употребе алкохолати метала из 

овог тар. бр., под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

2915 Засићене ацикличне 

монокарбонске киселине и 

њихови анхидриди, 

халогениди, пероксиди и 

перкиселине; њихови 

халогени, сулфо-, нитро- и 

нитрозо деривати 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 2915 и 

2916 не сме да буде већа од 

20% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx 2932 Унутрашњи етри и њихови 

халогени, сулфо-, нитро- и 

нитрозо деривати 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 2909 не 

сме да буде већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

                                                
28 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Циклични ацетали и 

унутрашњи хемиацетали 

и њихови халогени, 

сулфо-, нитро-, нитрозо 

деривати 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

2933 Хетероциклична једињења 

само са хетероатомом или 

хетероатомима азота 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 2932 и 

2933 не сме да буде већа од 

20% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

2934 Нуклеинске киселине и 

њихове соли хемијски 

дефинисане или 

недефинисане; остала 

хетероциклична једињења 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. Међутим, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 2932, 

2933 и 2934 не сме да буде већа 

од 20% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx 2939 Концентрати од сламки 

мака са садржајем не мање 

од 50%, по маси, алкалоида 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx Глава 30 Фармацеутски производи; 

осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе и материјали који се 

сврставају у исти тар. бр., у 

који се сврстава производ, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

3002 Људска крв; животињска 

крв припремљена за 

употребу у терапеутске, 

профилактичке или 

дијагностичке сврхе; 

антисерум и остале 

фракције крви и 

модификовани 

имунолошки производи, 

било да су добијени путем 

биотехнолошких процеса 

или не; вакцине, токсини, 

културе микроорганизама 

(осим квасаца) и слични 

производи: 

 

  

 - Производи који се састоје 

од два или више 

састојака, који су 

помешани за употребу у 

терапеутске или 

профилактичке сврхе, 

или непомешани 

производи за ове сврхе, 

припремљени у одмерене 

дозе, или у облике или 

паковања за малопродају 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 3002. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

 - Остало: 

 

  

 - - људска крв Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 3002. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 -- животињска крв 

припремљена за 

терапеутске или 

профилактичке сврхе 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 3002. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

 

 -- фракције крви, осим 

антисерума, хемоглобина 

и крвних глобулина и 

серумских глобулина 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 3002. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

 

 -- хемоглобин, крвни 

глобулини и серумски 

глобулини 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 3002. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

 

 -- остало Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 3002. Међутим, могу да се 

употребе материјали истог 

наименовања као и производ, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

 

3003 и 3004 Лекови (изузев производа 

из тар. бр. 3002, 3005 или 

3006): 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Добијени од амикацина 

из тар. бр. 2941 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе и материјали из тар. 

бр. 3003 и 3004, под условом да 

њихова укупна вредност није 

веће од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

 

 - Остало Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да 

се употребе материјали из тар. 

бр. 3003 и 3004, под условом 

да њихова укупна вредност 

није већа од 20% цене 

производа франко фабрика, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% од цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx 3006 Фармацеутски отпаци како 

се наводе у Напомени 4(и) 

уз ову главу 

 

Порекло производа код овог 

сврставања се неће променити 

 

 - Стерилна хируршка или 

зубарска средства за 

спречавање адхезије, без 

обзира да ли се могу 

апсорбовати или не: 

 

  

 -- израђена од пластичне 

масе 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 39 није већа од 20% 

цене производа франко 

фабрика  
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 -- израђена од тканине Производња од (7): 

 

- природних влакана,  

 

- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

 

 - Средства за која се може 

утврдити да се користе за 

стоме 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx Глава 31 Ђубрива; осим: Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 3105 Минерална или хемијска 

ђубрива која садрже два 

или три ђубрива елемента-

азот, фосфор и калијум; 

остала ђубрива; производи 

из ове главе у облику 

таблета или сличних 

облика или у паковањима 

до 10 kg бруто масе, осим: 

  

- натријум-нитрата 

 

- калцијум-цијанамида 

 

- калијум сулфата 

 

- магнезијум-калијум 

сулфата 

 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да 

се употребе и материјали који 

се сврставају у исти тар. бр. 

као и производ, под условом 

да њихова укупна вредност 

није већа од 20% цене 

производа франко фабрика, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност  свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx Глава 32 Екстракти за штављење 

или бојење; танини и 

њихови деривати; боје, 

пигменти и остале 

материје за бојење; 

припремљена премазна 

средства и лакови; китови 

и друге заптивне масе, 

штампарске боје и 

мастила; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx 3201 Танини и њихове соли, 

етри, естри и остали 

деривати 

Производња од екстракта за 

штављење, биљног порекла 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

3205 Лак-боје; препарати 

предвиђени напоменом 3 

уз ову главу, на бази лак-

боја (
29

) 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим из тар. 

бр. 3203, 3204 и 3205. Међутим, 

могу да се употребе и 

материјали из тар. бр. 3205, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx Глава 33 Етерична уља и резиноиди; 

парфимеријски, 

козметички или тоалетни 

производи; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

3301 Етерична уља (без терпена 

или са терпенима), 

укључујући тзв. “concretes” 

и чиста уља; резиноиди, 

екстраховане уљане смоле, 

концентрати етеричних 

уља у мастима, неетерским 

уљима, восковима или 

слично, добијени 

поступком екстракције 

етеричних уља помоћу 

масти или мацерацијом; 

споредни терпенски 

производи добијени 

детерпенацијом етеричних 

уља, водени дестилати и 

водени раствори етеричних 

уља 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. укључујући и 

од материјала различите 

“групе” (
30

) овог тар. бр. 

Међутим, могу да се употребе 

материјали из исте групе, као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

                                                
29 У напомени 3 уз Главу 32 наводи се да су то препарати који се употребљавају за бојење било ког материјала 

или се употребљавају као састојци у производњи препарата за бојење, под условом да се не сврставају у неки 

други тар. бр. у Глави 32. 
30 Под појмом “група” подразумева се било који део тарифног броја који је од осталог дела одвојен знаком 

тачка-зарез. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 34 Сапун, органска 

површински активна 

средства, препарати за 

прање, препарати за 

подмазивање, вештачки 

воскови, припремљени 

воскови, препарати за 

полирање и чишћење, 

свеће и слични производи, 

пасте за моделирање, 

“зубарски воскови” и 

зубарски препарати на бази 

гипса; осим: 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx 3403 Препарати за подмазивање 

који садрже мање од 70% 

по маси уља од нафте или 

уља добијена од 

битуменозних минерала 

Поступак рафинисања и/или 

један или више специфичних 

процеса (
31

)  

 

или 

 

Други поступци код којих се 

сви употребљени материјали 

сврставају у тар. бр. који се 

разликује од тар. бр. у који се 

сврстава производ. Међутим, 

могу да се употребе и 

материјали који се сврставају у 

исти тар. бр. у који се сврстава 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

3404 Вештачки воскови и 

припремљени воскови: 

 

  

                                                
31 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - На бази парафина, 

нафтних воскова, воскова 

добијених од 

битуменозних минерала, 

пресованог парафина или 

парафина са одстрањеним 

уљем 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

 - Остало Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од: 

 

- хидрогенизованих уља из тар. 

бр. 1516, која имају својства 

воска, 

 

- масних киселина, које нису 

дефинисане или индустријски 

масних алкохола, који немају 

својства воскова, из тар. бр. 

3823, и 

 

- материјала из тар. бр. 3404 

 

Међутим, ови материјали могу 

да се употребе, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx Глава 35 Беланчевинасте материје; 

модификовани скробови; 

лепкови; ензими; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 



- 564 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

3505 Декстрини и остали 

модификовани скробови 

(нпр. прежелатинизовани и 

естерификовани скробови); 

лепкови на бази скробова 

или на бази декстрина или 

осталих модификованих 

скробова: 

 

  

 - Скробни етри и естри Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 3505 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

 - Остало Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим 

материјала из тар. бр. 1108 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

еx 3507 Припремљени ензими на 

другом месту непоменути 

нити обухваћени 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

Глава 36 Експлозиви; пиротехнички 

производи; шибице; 

пирофорне легуре; 

запаљиви препарати 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 



- 565 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 37 Производи за фотографске 

и кинематографске сврхе; 

осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

3701 Фотографске плоче и план-

филмови, осетљиви на 

светлост, неосветљени, од 

било ког материјала осим 

од хартије, картона или 

текстила; план-филмови за 

тренутну (брзу) 

фотографију, осетљиви на 

светлост, неосветљени, у 

касетама или без касета: 

 

  

 - План-филмови за 

тренутну (брзу) 

фотографију у боји, у 

касетама 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала из тар. бр. 3701 или 

3702. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у тар. бр. 3702, под 

условом да њихова укупна 

вредност није већа од 30% цене 

производа франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 - Остало Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала из тар. бр. 3701 или 

3702. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у тар. бр. 3701 и 

3702, под условом да њихова 

укупна вредност није већа од 

20% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 



- 566 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

3702  Фотографски филмови у 

ролнама осетљиви на 

светлост, неосветљени, од 

било ког материјала осим 

од хартије, картона или 

текстила; филмови у 

ролнама за тренутне (брзе) 

фотографије, осетљиви на 

светлост, неосветљени 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 3701 и 3702 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

3704 Фотографске плоче, 

филмови, хартије, картон и 

текстил осветљени али 

неразвијени 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 3701 до 3704 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

еx Глава 38 Разни производи хемијске 

индустрије; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx 3801 - Колоидни графит у 

раствору уља и 

полуколоидни графит; 

угљеничне пасте за 

електроде 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 - Графит у облику пасте, 

где мешавина графита и 

минералних уља 

учествује са више од 30% 

по маси 

 

Производња код које вредност 

употребљених материјала из 

тар. бр. 3403 није већа од 20% 

цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 



- 567 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 3803 Тал-уље, рафинисано Рафинисање сировог тал-уља Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

еx 3805 Сулфатно терпентинско 

уље, пречишћено 

Пречишћавање дестилацијом 

или рафинисањем сировог 

сулфатног терпентинског уља 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

еx 3806 Смолни естри Производња од смолних 

киселина 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

еx 3807 Катран од дрвета (смола од 

катрана од дрвета) 

Дестилација катрана од дрвета Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

3808 Инсектициди, 

родентициди, фунгициди, 

хербициди, средства 

против клијања, средства 

за регулацију раста 

биљака, дезинфектанти и 

слични производи 

припремљени у облике или 

паковања за продају на 

мало или као препарати 

или производи (нпр.: 

сумпорисане траке, 

фитиљи, свеће и хартија за 

убијање мува) 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 



- 568 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

3809 Средства за дораду, носачи 

боја, односно средства за 

убрзање бојења или 

фиксирање материја за 

бојење и остали производи 

и препарати (нпр.: средства 

за апретуру и нагризање) 

који се употребљавају у 

индустрији текстила, 

хартије, коже и сличним 

индустријама, на другом 

месту непоменути, нити 

обухваћени 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

3810 Препарати за декапирање 

металних површина; 

топитељи и други помоћни 

препарати за лемљење и 

заваривање; прашкови и 

пасте за лемљење и 

заваривање који се састоје 

од метала и других 

материјала; препарати који 

се употребљавају као 

језгро или облоге за 

електроде или шипке за 

заваривање 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

3811 Препарати против 

детонације, препарати за 

спречавање оксидације, за 

спречавање таложења 

смоле, побољшивачи 

вискозитета, препарати за 

спречавање корозије и 

остали припремљени 

адитиви за минерална уља 

(укључујући бензин) или 

за друге течности које се 

употребљавају за исте 

сврхе као минерална уља: 

 

  



- 569 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Припремљени адитиви за 

уља за подмазивање, који 

садрже нафтна уља или 

уља добијена од 

битуменозних минерала 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из тар. бр. 3811 није већа од 

50% цене производа франко 

фабрика 

 

 

 - Остало Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

3812 Припремљени убрзивачи 

вулканизације; сложени 

пластификатори за гуму и 

пластичне масе, на другом 

месту непоменути, нити 

обухваћени; препарати за 

спречавање оксидације и 

остали сложени 

стабилизатори за гуму или 

пластичне масе 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

3813 Препарати и пуњења за 

апарате за гашење пожара, 

напуњене гранате за 

гашење пожара 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

3814 Сложени органски 

растварачи и разређивачи, 

на другом месту 

непоменути, нити 

обухваћени; припремљена 

средства за скидање 

премазаних средстава или 

лакова 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

3818 Хемијски елементи 

допирани за употребу у 

електроници у облику 

дискова, плочица или 

сличних облика; хемијска 

једињења допирана за 

употребу у електроници 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 



- 570 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

3819 Течности за хидрауличне 

кочнице и остале 

припремљене течности за 

хидрауличну трансмисију, 

које не садрже или садрже 

мање од 70% по маси 

нафтног уља или уља 

добијена од битуменозних 

минерала 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

3820 Препарати против 

смрзавања и припремљене 

течности за одлеђивање 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

ex 3821 Припремљене подлоге за 

развој и одржавање 

микроорганизама 

(укључујући вирусе и 

слично) или биљних, 

људских или животињских 

ћелија 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

3822 Дијагностички или 

лабораторијски реагенси 

на подлози, припремљени 

дијагностички или 

лабораторијски реагенси, 

без обзира да ли су на 

подлози или не, осим оних 

из тар. бр. 3002 или 3006; 

сертификовани референтни 

материјали 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

3823 Индустријске 

монокарбонске масне 

киселине; кисела уља од 

рафинације; индустријски 

масни алкохоли: 

 

  

 - Индустријске 

монокарбонске масне 

киселине, кисела уља од 

рафинације 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 



- 571 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Индустријски масни 

алкохоли 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., укључујући и 

од материјала који се 

сврставају у тар. бр. 3823 

 

 

3824 Припремљена везивна 

средства за ливачке калупе 

или ливачка језгра, 

хемијски производи и 

препарати хемијске 

индустрије или сродних 

индустрија (укључујући и 

оне који се састоје од 

мешавина природних 

производа), на другом 

месту непоменути, нити 

обухваћени: 

 

  

 - Следећи производи из 

овог тар. бр.: 

 

-- припремљена везивна 

средства за ливачке 

калупе или ливачка 

језгра на бази природних 

смолних производа 

 

-- нафтенске киселине, 

њихове соли 

нерастворљиве у води и 

њихови естри 

 

-- сорбитол, осим 

сорбитола из тар. бр. 

2905 

 

-- нафтни сулфонати, 

искључујући нафте 

сулфоната алкалних 

метала, амонијума или 

етаноламина; 

тиофеноване сулфонске 

киселине из уља која су 

добијена од 

битуменозних минерала 

и њихове соли 

 

-- измењивачи јона 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 

-- апсорпциона средства за 

вакуум цеви 

 

-- алкални оксид гвожђа за 

пречишћавање гаса 

 

-- текући амонијум гас и 

употребљен оксид 

добијен пречишћавањем 

гаса од угља  

 

-- сулфонафтенске 

киселине, њихове соли 

нерастворљиве у води и 

њихови естри  

 

-- Фузелово и Дипелово 

уље  

 

-- мешавине соли које 

садрже различите анионе 

 

-- пасте за копирање на 

бази желатина, 

укључујући и на подлози 

од хартије или текстила 

 

 - Остало Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

3901 до 

3915 

Пластичне масе у 

примарним облицима, 

отпаци, струготина и 

остаци од пластичних 

маса; осим оних из тар. бр. 

еx 3907 и 3912, за које 

важе доле наведена 

правила 

 

  



- 573 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Производи адиционе 

хомополимеризације, где 

само један мономер 

учествује са више од 99% 

по маси у укупном 

садржају полимера 

Производња код које: 

 

- вредност свих употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко 

фабрика, и  

 

- у оквиру горе наведеног 

ограничења, вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 39 није већа од 20% 

цене производа франко 

фабрика (
32

) 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

 - Остало Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 39 није већа од 20% 

цене производа франко 

фабрика (
33

) 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

 

еx 3907 - Кополимер, од 

поликарбоната и 

акрилонитрил-бутадиен-

стиролног кополимера 

(ABS) 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе материјали који се 

сврставају у исти тар. бр. као и 

производ, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика (
34

) 

 

 

                                                
32 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 

преовлађују у том производу. 
33 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 
преовлађују у том производу. 

34 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 

преовлађују у том производу. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Полиестер Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 39 није већа од 20% 

цене производа франко 

фабрика и/или производња од 

поликарбоната тетраброма 

(бисфенол А) 

 

 

3912 Целулоза и њени хемијски 

деривати на другом месту 

непоменути, нити 

обухваћени, у примарним 

облицима 

Производња код које вредност 

свих материјала, који се 

сврставају у исти тар. бр. у који 

се сврстава производ, није већа 

од 20% цене производа франко 

фабрика 

 

 

3916 до 

3921 

Полупроизводи и 

производи од пластичних 

маса; осим производа из 

тар. бр. еx 3916, еx 3917, еx 

3920 и еx 3921, за које важе 

доле наведена правила: 

 

  

 - Пљоснати производи, 

који су обрађени на други 

начин, а не само 

површински обрађени 

или који су сечени у 

облике различите од 

правоугаоних 

(укључујући и квадратне); 

остали производи, који су 

обрађени на други начин, 

а не само површински 

обрађени 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из Главе 39 није већа од 50% 

цене производа франко 

фабрика 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

 - Остало: 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - - производи адиционе 

хомополимеризације, 

где само један мономер 

учествује са више од 

99% по маси у укупном 

садржају полимера 

Производња код које: 

 

- вредност свих употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко 

фабрика, и 

 

- у оквиру горе наведеног 

ограничења, вредност свих 

употребљених материјала из 

Главе 39 није већа од 20% 

цене производа франко 

фабрика (
35

) 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

 - - остало Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из главе 39 није већа од 20% 

цене производа франко 

фабрика (
36

) 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

 

еx 3916 и 

еx 3917 

Профилни облици и цеви Производња код које: 

 

- вредност свих употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко 

фабрика, и 

 

- у оквиру горе наведеног 

ограничења, вредност свих 

употребљених материјала из 

истог тар. бр. у који се 

сврстава производ, није већа 

од 20% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

                                                
35 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 
преовлађују у том производу. 

36 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 

преовлађују у том производу. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 3920 - Листови или филмови 

јономера 

Производња од термопластичне 

делимичне соли која је 

кополимер етилена и 

метакрилне киселине, 

делимично неутрализована 

јонима метала, углавном цинка 

и натријума 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

 - Листови од регенерисане 

целулозе, полиамида или 

полиетилена 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала, 

који се сврставају у исти тар. 

бр. у који се сврстава производ, 

није већа од 20% цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx 3921 Фолије од пластичних 

маса, метализиране 

Производња од високо 

транспарентне полиестерске 

фолије, дебљине мање од 23 

микрона (
37

) 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

 

3922 до 

3926 

Производи од пластичних 

маса 

Производња код које вредност 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx Глава 40 Каучук и производи од 

каучука и гуме; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 4001 Ламиниране плоче од креп 

гуме за ципеле 

 

Ламинирање листова 

природног каучука 

 

 

4005 Мешавине каучука, 

невулканизоване, у 

примарним облицима или 

у облику плоча, листова 

или трака 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала, 

осим природног каучука, није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

                                                
37 Следеће фолије сматраће се високо транспарентним: фолије чија је оптичка пропустљивост, ако се мери 

према ASTM-D 1003-16 Гарднер Хаземетер (тј. Хазефактор), мања од 2%. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

4012 Протектиране или 

употребљаване спољне 

пнеуматске гуме; пуне 

гуме и гуме са ваздушним 

коморама, протектори 

(газећи слој) и заштитни 

улошци (појасеви), од 

гуме: 

 

  

 - Протектиране гуме, пуне 

гуме и гуме са ваздушним 

коморама, од гуме 

 

Протектирање употребљених 

гума 

 

 - Остало Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим из тар. 

бр. 4011 и 4012 

 

 

еx 4017 Производи од тврде гуме 

 

Производња од тврде гуме 

 

 

еx Глава 41 Сирова крупна и ситна 

кожа са длаком или без 

длаке (осим крзна) и 

штављена кожа, осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 4102 Сирова овчија или јагњећа 

кожа, без вуне 

 

Стругање овчијих и јагњећих 

кожа са вуном 

 

 

4104 до 

4106 

Штављена или “crust” 

кожа, без вуне или длаке, 

сечена или несечена, али 

даље неприпремљена 

Поновно штављење коже,  

 

или  

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

4107, 

4112 и 4113 

Кожа даље обрађена после 

штављења или чишћења 

укључујући сушену кожу, 

без вуне, сечену или 

несечену, осим коже из 

тар. бр. 4114 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим из тар. 

бр. 4104 до 4113 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx4114 Лакована кожа и лакована 

слојевита кожа; 

метализована кожа 

Производња од материјала из 

тарифних бројева 4104 до 4106, 

4107, 4112 или 4113 под 

условом да њихова вредност 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

Глава 42 Производи од коже, 

седларски и сарачки 

производи; предмети за 

путовања, ручне торбе и 

слични контејнери; 

производи од 

животињских црева (осим 

од свиленог кетгута) 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

еx Глава 43 Природно и вештачко 

крзно, производи од крзна; 

осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 4302 Штављена или обрађена 

крзна, састављена: 

 

  

 - Плоче, крстови и слични 

облици 

Бељење или бојење, са резањем 

или састављањем од 

несастављених, штављених или 

обрађених крзна 

 

 

 - Остало Производња од несастављених, 

штављених или обрађених 

крзна 

 

 

4303 Одећа, прибор за одећу и 

остали производи од крзна 

Производња од несастављених, 

штављених или обрађених 

крзна из тар. бр. 4302 

 

 

еx Глава 44 Дрво и производи од 

дрвета; дрвени угаљ; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 4403 Дрво, грубо обрађено 

учетворено 

Производња од трупаца са 

кором или без коре или само 

отесано 

 

 

еx 4407 Дрво обрађено по дужини, 

резањем, глодањем или 

сечењем или љуштењем, 

дебљине преко 6 mm, 

рендисано, брушено или 

спојено на крајевима 

 

Рендисање, брушење или 

спајање на крајевима 

 

еx 4408 Листови фурнира 

(укључујући добијене 

резањем ламинираног 

дрвета) и листови за шпер 

плоче дебљине до 6 mm, 

спојени, и остало дрво 

дужно резано, сечено на 

ножу или љуштено, 

дебљине до 6 mm 

рендисано, брушено или 

спојено на крајевима 

 

Спајање, рендисање, брушење, 

спајање на крајевима 

 

еx 4409 Дрво, профилисано по 

дужини било које ивице 

или лица, укључујући 

брушено или прстасто 

(зупчасто) спојено: 

 

  

 - Брушено или спојено на 

крајевима 

 

Брушење или спајање на 

крајевима 

 

 

 - Обликоване лајсне и 

венци 

 

Прерада у облик лајсни или 

венаца 

 

 

еx 4410 до 

еx 4413 

Лајсне и венци од дрвета за 

предмете домаћинства, 

оквире за унутрашњу 

декорацију 

 

Прерада у облик лајсни или 

венаца 

 

еx 4415 Сандуци, кутије, гајбе, 

добоши и слична амбалажа 

за паковање, од дрвета 

 

Производња од дасака које 

нису исечене на одређену 

величину 

 

 



- 580 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 4416 Бурад, бачве, каце, чаброви 

и други бачварски 

производи и њихови 

делови, од дрвета 

 

Производња од дуга, даље 

необрађених, осим сечених 

тестером на две главне 

површине 

 

 

еx 4418 - Грађевинска столарија и 

остали производи за 

грађевинарство, од дрвета 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу се 

употребити плоче са саћем, 

шиндра резана или цепана 

 

 

 - Лајсне и венци Прерада у облик лајсни или 

венаца 

 

 

еx 4421 Дрвца за шибице; дрвени 

ексерчићи и клинчићи за 

обућу 

 

Производња од дрвета из било 

ког тар. бр., осим од дрвене 

жице из тар. бр. 4409 

 

 

еx Глава 45 Плута и производи од 

плуте; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

4503 Производи од природне 

плуте 

 

Производња од плуте из тар. 

бр. 4501 

 

 

Глава 46 Производи од сламе и 

еспарта или од осталих 

материјала за плетарију; 

корпарски и плетарски 

производи 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

Глава 47 Дрвна целулоза или 

целулоза од осталих 

влакнастих целулозних 

материјала; хартија или 

картон за поновну прераду 

(отпаци и остаци) 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 



- 581 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 48 Хартија и картон; 

производи од хартијине 

масе, хартије или од 

картона; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 4811 Хартија и картон, 

шпартани, са линијама или 

коцкама 

 

Производња од материјала за 

израду хартије из Главе 47 

 

4816 Карбон хартија, 

самокопирајућа хартија и 

остале хартије за копирање 

или преношење (осим оних 

из тар. бр. 4809), матрице 

за умножавање и офсет 

плоче од хартије, у 

кутијама или без кутија 

 

Производња од материјала за 

израду хартије из Главе 47 

 

4817 Коверти, писма-коверти, 

дописнице и карте за 

дописивање (без слике) од 

хартије или картона; 

сетови за дописивање у 

кутијама, кесицама, 

нотесима и сличним 

паковањима од хартије или 

картона 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

  

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx 4818 Тоалетна хартија Производња од материјала за 

израду хартије из Главе 47 

 

 



- 582 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 4819 Кутије, вреће и остали 

контејнери за паковање од 

хартије, картона, 

целулозне вате и листова 

или трака од целулозних 

влакана 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx 4820 Блокови листова за писање Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx 4823 Остала хартија, картон, 

целулозна вата и листови и 

траке од целулозних 

влакана, сечени у одређене 

величине или облике 

 

Производња од материјала за 

израду хартије из Главе 47 

 

еx Глава 49 Штампане књиге; новине, 

слике и остали производи 

графичке индустрије, 

рукописи, куцани текстови 

и планови; осим: 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

4909 Поштанске разгледнице, 

честитке и карте које имају 

личне поруке, штампане, 

илустроване или 

неилустроване, са 

ковертима или без 

коверата, или украса 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 4909 или 4911 

 

4910 Календари свих врста, 

штампани, укључујући 

календар блокове: 

 

  



- 583 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Календари тзв. вечити са 

замењивим блоковима 

монтираним на подлози 

или постољу од другог 

материјала, осим од 

хартије или картона 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

 - Остало Производња од материјала који 

се не сврставају у тар. бр. 4909 

или 4911 

 

 

еx Глава 50 Свила; осим: Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 5003 Отпаци од свиле 

(укључујући чауре 

неподесне за одмотавање, 

отпатке предива и 

рашчупане текстилне 

материјале), влачени или 

чешљани 

 

Влачење или чешљање 

отпадака од свиле 

 



- 584 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

5004 до 

еx 5006 

Свилено предиво и 

предива од отпадака свиле 

Производња од: (
38

) 

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или 

чешљаних или на други начин 

припремљених за предење,  

 

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити другачије 

припремљена за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- материјала за израду хартије 

 

 

5007 Тканине од свиле или од 

отпадака од свиле: 

 

  

 - Са утканим (уграђеним) 

гуменим нитима 

 

Производња од једножичног 

предива (
39

) 

 

 

                                                
38 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
39 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 585 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
40

)  

 

- предива од кокосовог влакна,  

 

- природних влакана,  

 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- хартије 

 

или 

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да 

укупна вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx Глава 51 Вуна, фина или груба 

животињска длака; 

предиво и тканине од 

коњске длаке; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

                                                
40 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 586 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

5106 до 

5110 

Предиво од вуне, фине или 

грубе животињске или 

коњске длаке 

Производња од: (
41

) 

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или 

чешљаних или на други начин 

припремљених за предење,  

 

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити на други начин 

припремљена за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- материјала за израду хартије 

 

 

5111 до 

5113 

Тканине од вуне, фине или 

грубе животињске или 

коњске длаке: 

 

  

 - Са утканим (уграђеним) 

гуменим нитима 

 

Производња од једножичног 

предива(
42

) 

 

 

                                                
41 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
42 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 587 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
43

)  

 

- предива од кокосовог влакна,  

 

- природних влакана,  

 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- хартије  

 

или 

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да 

укупна вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx Глава 52 Памук; осим: Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

                                                
43 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 588 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

5204 до 

5207 

Предиво и конац од памука Производња од:(
44

) 

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или 

чешљаних или на други начин 

припремљених за предење,  

 

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити на други начин 

припремљена за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- материјала за израду хартије 

 

 

5208 до 

5212 

Тканине од памука:   

 - Са утканим (уграђеним) 

гуменим нитима 

 

Производња од једножичног 

предива (
45

) 

 

 

                                                
44 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
45 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 589 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
46

)  

 

- предива од кокосовог влакна, 

  

- природних влакана,  

 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- хартије 

 

или 

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да 

укупна вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx Глава 53 Остала биљна текстилна 

влакна; предиво од хартије 

и тканине од предива од 

хартије; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

                                                
46 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 590 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

5306 до 

5308 

Предиво од осталих 

биљних текстилних 

влакана; предиво од 

хартије 

Производња од: (
47

) 

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или 

чешљаних или на други начин 

припремљених за предење,  

 

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити на други начин 

припремљена за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- материјала за израду хартије 

 

 

5309 до 

5311 

Тканине од осталих 

биљних текстилних 

влакана; тканине од 

предива од хартије: 

 

  

 - Са утканим (уграђеним) 

гуменим нитима 

 

Производња од једножичног 

предива (
48

) 

 

 

                                                
47 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
48 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 591 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
49

)  

 

- предива од кокосовог влакна,  

 

- јута предива,  

 

- природних влакана,  

 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- хартије 

 

или 

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да 

укупна вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа 

франко фабрика 

 

 

                                                
49 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 592 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

5401 до 

5406 

Предиво, монофиламенти 

и конац од вештачких или 

синтетичких филамената 

Производња од: (
50

) 

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или 

чешљаних или на други начин 

припремљених за предење,  

 

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити другачије 

припремљена за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- материјала за израду хартије 

 

 

5407 до 

5408 

Тканине од предива 

вештачких или 

синтетичких филамената: 

 

  

 - Са утканим (уграђеним) 

гуменим нитима 

 

Производња од једножичног 

предива (
51

) 

 

 

                                                
50 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
51 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 593 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
52

)  

 

- предива од кокосовог влакна, 

  

- природних влакана,  

 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- хартије 

 

или 

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да 

укупна вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа 

франко фабрика 

 

 

5501 до 

5507 

Вештачка или синтетичка 

сечена влакна 

Производња од хемијских 

материјала или текстилне 

целулозе 

 

 

                                                
52 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 594 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

5508 до 

5511 

Предиво и конац за 

шивење од вештачких или 

синтетичких влакана, 

сечених (штапел) 

Производња од: (
53

) 

 

- сирове свиле, отпадака од 

свиле, влачених или 

чешљаних или на други начин 

припремљених за предење,  

 

- осталих природних влакана 

која нису влачена нити 

чешљана, нити на други начин 

припремљена за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- материјала за израду хартије 

 

 

5512 до 

5516 

Тканине од вештачких или 

синтетичких сечених 

влакана: 

 

  

 - Са утканим (уграђеним) 

гуменим нитима 

 

Производња од једножичног 

предива (
54

) 

 

 

                                                
53 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
54 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 595 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
55

)  

 

- предива од кокосовог влакна, 

  

- природних влакана, 

 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- хартије  

 

или 

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање; завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да 

укупна вредност употребљене 

нештампане тканине није већа 

од 47,5% цене производа 

франко фабрика 

 

 

                                                
55 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 596 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 56 Вата, филц и неткани 

материјали; специјална 

предива; канапи, ужад, 

конопци и каблови и 

производи од њих; осим: 

Производња од: (
56

) 

 

- предива од кокосовог влакна, 

  

- природних влакана,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе или  

 

- материјала за производњу 

хартије 

 

 

5602 Филц, укључујући 

импрегнисан, превучен, 

или ламиниран: 

 

  

 - Иглани филц Производња од: (
57

) 

 

- природних влакана, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

Међутим, смеју се користити: 

 

- полипропиленски филамент 

из тар. бр. 5402, 

 

- полипропиленска сечена 

влакна из тар. бр. 5503 или 

5506 или  

 

- каблови од полипропиленских 

филамената из тар. бр. 5501, 

 

код којих је, у свим 

случајевима, садржај сваког 

филамента или влакна мањи од 

9 децитекса, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

 

                                                
56 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
57 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 597 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
58

) 

 

- природних влакана  

 

- сечених влакана добијених од 

казеина, или  

 

- хемијских материја или 

текстилне целулозе 

 

 

5604 Нити и корд од гуме, 

прекривени текстилним 

материјалом; текстилно 

предиво, траке и слично из 

тар. бр. 5404 или 5405, 

импрегнисани, превучени, 

обложени гумом или 

пластичном масом: 

 

  

 - Нити и корд од гуме, 

прекривени текстилним 

материјалом 

 

Производња од гумених нити и 

корда који нису прекривени 

текстилним материјалом 

 

 

 - Остало Производња од: (
59

) 

 

- природних влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- материјала за производњу 

хартије 

 

 

                                                
58 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
59 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 598 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

5605 Метализирано предиво, 

укључујући обавијено 

предиво, које се састоји од 

текстилног предива, трака 

или сличних облика из тар. 

бр. 5404 или 5405, 

комбинованих са металом 

у облику нити, трака или 

праха или прекривених 

металом 

Производња од: (
60

) 

 

- природних влакана,  

 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана, невлачених 

нити чешљаних, нити на 

други начин припремљених за 

предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, или  

 

- материјала за производњу 

хартије 

 

 

5606 Обавијено предиво, 

обавијене траке и слични 

облици из тар. бр. 5404 или 

5405, осим обавијених 

производа из тар. бр. 5605, 

и обавијеног предива од 

коњске длаке (из гриве и 

репа); жанила предиво 

(укључујући флоковано 

жанила предиво); ефектно 

(замкасто) предиво 

 

Производња од: (
61

) 

 

- природних влакана,  

 

- синтетичких или вештачких 

влакана невлачених нити 

чешљаних, нити на други 

начин припремљених за 

предење,  

 

- хемијских материјала или 

текстилне пулпе, или 

 

- материјала за израду хартије 

 

 

Глава 57 Теписи и остали текстилни 

подни покривачи: 

 

  

                                                
60 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
61 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 599 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Од игланог филца Производња од: (
62

) 

 

- природних влакана, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

Међутим, смеју се користити: 

 

- полипропиленски филамент 

из тар. бр. 5402, 

 

- полипропиленска влакна из 

тар. бр. 5503 или 5506, или  

 

- каблови од полипропиленских 

филамената из тар. бр. 5501, 

 

код којих је, у свим 

случајевима, садржај сваког 

филамента или влакна мањи од 

9 децитекса, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Тканине од јуте смеју се 

користити као подлога 

 

 

 - Од осталог филца Производња од: (
63

) 

 

- природних влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

 

                                                
62 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
63 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 600 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
64

) 

 

- предива од кокосовог влакна 

или јуте,  

 

- синтетичког или вештачког 

филамент предива,  

 

- природних влакана, или  

 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење 

 

Тканине од јуте смеју се 

користити као подлога 

 

 

еx Глава 58 Специјалне тканине; 

тафтовани текстилни 

материјали; чипке; 

таписерије; позамантерија; 

вез; осим: 

 

  

 - Комбиновани, са гуменим 

нитима 

 

Производња од једножичног 

предива: (
65

) 

 

 

                                                
64 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
65 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 601 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
66

)  

 

- природних влакана,  

 

- синтетичких или вештачких 

влакана сечених, која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе, 

 

или 

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да  

вредност употребљеног 

нештампаног текстилног 

материјала није већа од 47,5% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

5805 Таписерије ручно ткане 

(врста: гоблена, 

фландријске бове, обисон 

и сличне) и таписерије 

иглом рађене (нпр.: ситним 

бодом и унакрсним бодом), 

укључујући и 

конфекциониране 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

                                                
66 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 602 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

5810 Вез у метражи, у тракама 

или мотивима 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

5901 Текстилни материјали 

превучени лепком или 

скробним материјама, који 

се употребљавају за 

спољно повезивање књига 

или за сличне сврхе; 

тканине за копирање; 

канафас припремљен за 

сликање; буграм и слични 

крути текстилни 

материјали који се користе 

за израду шешира 

 

Производња од предива  

5902 Корд тканине за спољне 

пнеуматске гуме од 

предива од најлона или 

других полиамида, 

полиестера и вискозног 

рајона, велике јачине: 

 

  

 - Са садржајем до 90% по 

маси текстилних 

материјала 

 

Производња од предива  

 - Остало Производња од хемијских 

материјала или текстилне 

целулозе 

 

 



- 603 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

5903 Текстилни материјали 

импрегнисани, премазани, 

превучени или прекривени 

или ламинирани 

пластичним масама, осим 

оних из тар. бр. 5902 

Производња од предива  

 

или 

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да  

вредност употребљеног 

нештампаног текстилног 

материјала није већа од 47,5% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

5904 Линолеум, укључујући 

сечен у облике; подни 

покривачи на текстилној 

подлози, премазаној, 

превученој или 

прекривеној, укључујући 

сечене у облике 

 

Производња од предива (
67

)  

5905 Зидни тапети од текстила: 

 

  

 - Импрегнисани, 

премазани, прекривени 

или ламинирани гумом, 

пластичним или другим 

материјалима 

 

Производња од предива  

                                                
67 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 604 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
68

)  

 

- предива од кокосовог влакна, 

  

- природних влакана,  

 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе  

 

или 

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да 

вредност употребљеног 

нештампаног текстилног 

материјала није већа од 47,5% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

5906 Каучуковани или гумирани 

текстилни материјали, 

осим оних из тар. бр. 5902: 

 

  

                                                
68 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 605 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Плетени или кукичани 

текстилни материјали 

Производња од: (
69

) 

 

- природних влакана,  

 

- синтетичких или вештачких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

 

 - Остали текстилни 

материјали израђени од 

предива од синтетичких 

филамената, које садржи 

више од 90% текстилних 

материјала по маси 

 

Производња од хемијских 

материјала 

 

 - Остало 

 

Производња од предива 

 

 

5907 Текстилни материјали на 

други начин 

импрегнисани, премазани, 

превучени или прекривени; 

платна сликана за 

позоришне кулисе, подлоге 

од текстилних материјала 

за атељеа или слично 

 

Производња од предива  

 

или  

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да 

вредност употребљеног 

нештампаног текстилног 

материјала није већа од 47,5% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

                                                
69 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 



- 606 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

5908 Фитиљи од текстила, 

ткани, оплетени или 

плетени, за лампе, пећи, 

упаљаче, свеће и слично; 

чарапице за гасно 

осветљење и цевасто 

плетени материјали за 

чарапице, импрегнисани 

или неимпрегнисани: 

 

  

 - Чарапице за гасно 

осветљење, импрегнисане 

 

Производња од цевасто 

плетеног материјала за гасно 

осветљење 

 

 

 - Остало Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

5909 до 

5911 

Текстилни производи за 

индустријску употребу: 

 

  

 - Дискови или прстенови за 

полирање, осим од филца 

из тар. бр. 5911 

 

Производња од предива или 

отпадака од текстилних 

материјала или крпа из тар. бр. 

6310 

 

 

 - Тканине, које се најчешће 

употребљавају у 

производњи хартије или 

за друге техничке сврхе, 

постављене или не, 

импрегнисане, односно 

превучене или не, цевасте 

или бесконачне са 

једножичном или 

вишежичном основом 

и/или потком, или равно 

ткане са вишеструком 

основом и/или потком из 

тар. бр. 5911 

Производња од: (
70

) 

 

- предива од кокосовог влакна,  

 

- следећих материјала:  

 

-- предива од 

политетрафлуороетилена, (
71

)  

 

-- предива, вишежичног, од 

полиамида, превученог, 

импрегнисаног или 

покривеног фенолном 

смолом,  

 

 

                                                
70 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
71

 Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина које се користе у производњи папира. 



- 607 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

-- предива од синтетичких 

текстилних влакана 

ароматизованих полиамида, 

која су добијена 

поликондензацијом м-

фениленедиамина и 

изофталне киселине,  

 

-- монофила 

политетрафлуоретилена, (
72

)  

 

-- предива од синтетичких 

текстилних влакана од поли-

п-фенилен терефталамида,  

 

-- предива од стаклених влакана 

превученог фенолном 

смолом и обавијеног 

предивом од акрила, (
73

)  

 

-- кополиестер монофиламената 

од полиестера и смоле 

терефталне киселине и 1,4 

циклохексанедиетанола и 

изофталне киселине,  

 

-- природних влакана,  

 

-- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење, или  

 

-- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

                                                
72

 Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина које се користе у производњи папира. 
73

 Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина које се користе у производњи папира. 



- 608 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
74

)  

 

- предива од кокосовог влакна,  

 

- природних влакана,  

 

- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

 

Глава 60 Плетени или кукичани 

материјали 

Производња од: (
75

) 

 

- природних влакана,  

 

- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

 

Глава 61 Одећа и прибор за одећу, 

плетени или кукичани: 

 

  

 - Добијени шивењем или 

на други начин 

састављањем два или 

више комада плетеног 

или кукичаног материјала 

који је искројен у 

потребном облику или 

директно добијен у 

одговарајућем облику 

 

Производња од предива (
76

)(
77

)  

                                                
74 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
75 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
76 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
77 Погледати Уводну напомену 6. 



- 609 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од: (
78

) 

 

- природних влакана, 

 

- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење, или 

  

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

 

еx Глава 62 Одећа и прибор за одећу, 

неплетени и некукичани; 

осим: 

 

Производња од предива (
79

)(
80

)  

еx 6202,  

еx 6204, 

еx 6206,  

еx 6209 и 

еx 6211 

Одећа за жене, девојчице и 

бебе и готов прибор за 

одећу, везени 

Производња од предива (
81

)  

 

или 

 

Производња од невезених 

текстилних материјала, под 

условом да вредност 

употребљених невезених 

текстилних материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика (
82

) 

 

 

                                                
78 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
79 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
80 Погледати Уводну напомену 6. 
81 Погледати Уводну напомену 6. 
82 Погледати Уводну напомену 6. 



- 610 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 6210 и 

еx 6216 

Ватроотпорна опрема од 

материјала превучених 

фолијом полиестера на коју 

је нанет слој 

алуминијумског праха 

Производња од предива (
83

)  

 

или  

 

Производња од непремазаних 

или непревучених материјала, 

под условом да вредност 

употребљених непремазаних 

или непревучених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика (
84

) 

 

 

6213 и 

6214 

Марамице, марамице за 

џеп, шалови, ешарпе, 

мараме, шамије, зарови, 

велови, копрене и слични 

производи: 

 

  

 - Везени Производња од небељеног 

једножичног предива (
85

)(
86

)  

 

или 

 

Производња од невезених 

материјала, под условом да 

вредност употребљених 

невезених материјала није већа 

од 40% цене производа франко 

фабрика (
87

) 

 

 

                                                
83 Погледати Уводну напомену 6. 
84 Погледати Уводну напомену 6. 
85 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
86 Погледати Уводну напомену 6. 
87 Погледати Уводну напомену 6. 



- 611 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од небељеног 

једножичног предива (
88

)(
89

) 

 

или 

 

Штампање са најмање две 

припремне или завршне 

операције (као што су 

одмашћивање, бељење, 

мерцеризација, термичка 

стабилизација, подизање 

олуминозности, каландрирање, 

обрада за отпорност на 

скупљање, завршна дорада, 

обогаћивање, импрегнација, 

поправљање и отклањање 

чворића), под условом да 

вредност свих коришћених 

нештампаних производа из тар. 

бр. 6213 и 6214 није већа од 

47,5% цене производа франко 

фабрика 

 

 

6217 Остали готов прибор за 

одећу; делови одеће или 

прибора за одећу, осим 

оних из тар. бр. 6212: 

 

  

 - Везени Производња од предива (
90

)  

 

или 

 

Производња од невезених 

материјала, под условом да 

вредност употребљених 

невезених материјала није већа 

од 40% цене производа франко 

фабрика (
91

) 

 

 

                                                
88 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
89 Погледати Уводну напомену 6. 
90 Погледати Уводну напомену 6. 
91 Погледати Уводну напомену 6. 



- 612 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Ватроотпорна опрема од 

материјала превучених 

фолијом полиестера на 

коју је нанет слој 

алуминијумског праха 

Производња од предива (
92

)  

 

или  

 

Производња од непремазаних 

или непревучених материјала 

под условом да вредност 

употребљених непремазаних 

или непревучених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика (
93

) 

 

 

 - Постава за крагне, 

манжетне, скројена 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

 

 - Остало 

 

Производња од предива (
94

) 

 

 

еx Глава 63 Остали готови производи 

од текстила; сетови; 

изношена и дотрајала одећа 

и дотрајали производи од 

текстила; крпе; осим: 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

6301 до 

6304 

Ћебад, покривачи, 

постељно рубље, итд. 

завесе итд.; остали 

производи за унутрашње 

опремање: 

 

  

                                                
92 Погледати Уводну напомену 6. 
93 Погледати Уводну напомену 6. 
94 Погледати Уводну напомену 6. 



- 613 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Од филца, од нетканих 

материјала 

Производња од: (
95

) 

 

- природних влакана, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

 

 - Остали: 

 

  

 -- везени Производња од небељеног 

једножичног предива (
96

)(
97

) 

 

или 

 

Производња од невезених 

материјала (осим плетених или 

кукичаних), под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

 

 -- остало Производња од небељеног 

једножичног предива (
98

)(
99

) 

 

 

6305 Вреће и врећице за 

паковање робе 

Производња од: (
100

) 

 

- природних влакана,  

 

- вештачких или синтетичких 

сечених влакана која нису 

влачена нити чешљана, нити 

на други начин припремљена 

за предење, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

 

                                                
95 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
96 Погледати Уводну напомену 6. 
97 За плетене или кукичане производе, нееластичне, нити гумиране, добијене шивењем или спајањем комада 

плетених или кукичаних материјала (сечени или кукичани непосредно у облике), погледати Уводну 

напомену 6. 
98 Погледати Уводну напомену 6. 
99 За плетене или кукичане производе, нееластичне, нити гумиране, добијене шивењем или спајањем комада 

плетених или кукичаних материјала (сечени или кукичани непосредно у облике), погледати Уводну 

напомену 6. 



- 614 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

6306 Цераде, платнени кровови 

и спољне платнене ролетне 

(тенде); шатори; једра (за 

пловила, даске за једрење 

или сувоземна возила); 

производи за камповање: 

 

  

 - Од нетканих материјала Производња од: (
101

)(
102

) 

 

- природних влакана, или  

 

- хемијских материјала или 

текстилне целулозе 

 

 

 - Остало Производња од небељеног 

једножичног предива (
103

)(
104

) 

 

 

6307 Остали готови производи, 

укључујући модне кројеве 

за одећу 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

6308 Сетови који се састоје од 

комада тканине и предива, 

с прибором или без 

прибора, за израду 

простирки, таписерија, 

везених стољњака и 

салвета или сличних 

производа од текстила, 

припремљени у 

паковањима за продају на 

мало 

 

Сваки производ у сету мора да 

задовољава правило које би се 

на њега применило и да није у 

сету. Међутим, у сету могу да 

буду производи без порекла, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 15% цене 

сета франко фабрика 

 

                                                                                                                                                            
100 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
101 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
102 Погледати Уводну напомену 6. 
103 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5. 
104 Погледати Уводну напомену 6. 



- 615 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 64 Обућа, камашне и слични 

производи, делови тих 

производа; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

спојених горњишта 

причвршћених на унутрашње 

ђонове или на друге 

компоненте ђона из тар. бр. 

6406 

 

 

6406 Делови обуће (укључујући 

горњишта која су спојена 

или неспојена са 

унутрашњим ђоновима); 

изменљиви улошци за 

обућу, умеци за пете и 

слични производи; 

камашне, увијаче и слични 

производи и њихови 

делови 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

еx Глава 65 Шешири, капе и остале 

покривке за главу и 

њихови делови; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

6505 Шешири и друге покривке 

за главу, плетени или 

кукичани, или израђени од 

чипке, филца или осталих 

текстилних метражних 

материјала (осим од трака), 

укључујући постављене 

или украшене; мреже за 

косу од било ког 

материјала, укључујући 

постављене или украшене 

 

Производња од предива или од 

текстилних влакана (
105

) 

 

ex 6506 Шешири и друге покривке 

за главу, од филца, 

израђени од туљака, 

конуса и других производа 

из тар. бр. 6501, 

укључујући и постављене 

или украшене 

 

Производња од предива или од 

текстилних влакана (
106

) 

 

                                                
105 Погледати Уводну напомену 6. 
106 Погледати Уводну напомену 6. 



- 616 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 66 Кишобрани, сунцобрани, 

штапови, штапови-

столице, бичеви, корбачи и 

њихови делови; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

6601  Кишобрани и сунцобрани 

(укључујући и штапове-

кишобране, вртне 

кишобране и сличне 

кишобране) 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

Глава 67 Перје и паперје, 

препарирано и производи 

израђени од перја и 

паперја; вештачко цвеће; 

производи од људске косе 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx Глава 68 Производи од камена, 

гипса, цемента, бетона, 

азбеста, лискуна и сличних 

материјала; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 6803 Производи од шкриљца 

или од агломерисаног 

шкриљца 

 

Производња од обрађеног 

шкриљца 

 

еx 6812 Производи од азбеста; 

производи од мешавина на 

бази азбеста или мешавина 

на бази азбеста и 

магнезијум-карбоната 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. 

 

еx 6814 Производи од лискуна, 

укључујући и од 

агломерисаног или 

реконституисаног лискуна 

на подлози од хартије, 

картона или осталих 

материјала 

 

Производња од обрађеног 

лискуна (укључујући и од 

агломерисаног или 

реконституисаног лискуна) 

 



- 617 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

Глава 69 Керамички производи Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx Глава 70 Стакло и производи од 

стакла; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 7003  

еx 7004 и 

еx 7005 

 

Стакло са нерефлектујућим 

слојем 

Производња од материјала из 

тар. бр. 7001 

 

7006 Стакло из тар. бр. 7003, 

7004 или 7005, савијено, са 

обрађеним ивицама, 

гравирано, брушено, 

емајлирано или на други 

начин обрађено, 

неуоквирено, нити спојено 

са другим материјалима: 

 

  

 - Подлоге стаклених плоча, 

превучене 

диелектричним танким 

слојем и степена 

полупроводљивости у 

складу са стандардима 

SEMII (
107

) 

 

Производња од подлога 

стаклених плоча из тар. бр. 

7006, непревучених 

 

 - Остало Производња од материјала из 

тар. бр. 7001 

 

 

7007 Сигурносно стакло, од 

каљеног или слојевитог 

стакла 

 

Производња од материјала из 

тар. бр. 7001 

 

7008 Вишезидни панели 

елементи за изолацију, од 

стакла 

 

Производња од материјала из 

тар. бр. 7001 

 

                                                
107 SEMII - Институт за полупроводничку опрему и материјале. 



- 618 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

7009 Огледала од стакла, 

урамљена или неурамљена, 

укључујући и ретровизоре 

 

Производња од материјала из 

тар. бр. 7001 

 

7010 Валони, боце, тегле, лонци, 

фиоле, ампуле и остали 

контејнери од стакла, за 

транспорт или паковање 

робе; тегле од стакла за 

конзервисање; чепови, 

поклопци и остали 

затварачи, од стакла 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ,  

 

или 

 

Брушење стаклених производа, 

под условом да укупна 

вредност употребљених 

стаклених небрушених 

производа није већа од 50% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

7013 Производи од стакла који 

се употребљавају за 

столом, у кухињи, за 

тоалетне сврхе, у 

канцеларијама, за 

унутрашњу декорацију и 

сличне сврхе (осим оних из 

тар. бр. 7010 или 7018) 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ  

 

или 

 

Брушење стаклених производа, 

под условом да укупна 

вредност употребљених 

стаклених небрушених 

производа није већа од 50% 

цене производа франко 

фабрика 

 

или 

 

Украшавање руком (са 

изузетком сито штампе) ручно 

дуваних стаклених производа, 

под условом да укупна 

вредност ручно дуваних 

стаклених производа није већа 

од 50% цене производа франко 

фабрика 

 

 



- 619 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 7019 Предмети од стаклених 

влакана (осим предива) 

Производња од: 

 

- необојених снопова стаклених 

влакана, ровинга, предива и 

сечених нити, или 

  

- од стаклене вуне 

 

 

еx Глава 71 Природни или 

култивисани бисери, драго 

или полудраго камење, 

племенити метали, метали 

платирани племенитим 

металима и производи од 

њих; имитације накита; 

метални новац; осим: 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

еx 7101 Природни или 

култивисани бисери, 

сортирани, привремено 

нанизани ради лакшег 

транспорта 

 

Производња код које укупна 

вредност свих употребљених 

материјала није већа од 50% 

цене производа франко 

фабрика 

 

 

еx 7102,  

еx 7103 и 

еx 7104 

Обрађено драго или 

полудраго камење 

(природно, синтетичко или 

реконституисано) 

 

Производња од необрађеног 

драгог или полудрагог камења 

 

7106, 7108 

и 7110 

Племенити метали:   



- 620 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Необрађени Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим од 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 7106, 7108 или 7110,  

 

или 

 

Електролитичка, термичка или 

хемијска сепарација 

племенитих метала из тар. бр. 

7106, 7108 и 7110 

 

или 

 

Легирање племенитих метала 

из тар. бр. 7106, 7108, 7110, 

међусобно или са простим 

металима 

 

 

 - У облику полупроизвода 

или у облику праха 

 

Производња од племенитих 

метала, необрађених 

 

 

еx 7107, 

еx 7109 и 

еx 7111 

Метали платирани 

племенитим металима, у 

облику полупроизвода 

 

Производња од метала 

платираних племенитим 

металима, необрађеним 

 

 

7116 Предмети од природних 

или култивисаних бисера, 

драгог или полудрагог 

камења (природног, 

синтетичког или 

реконституисаног) 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

7117 Имитације накита Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ,  

 

или 

 

Производња од делова простих 

метала непревучених нити 

прекривених племенитим 

металима, под условом да 

укупна вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx Глава 72 Гвожђе и челик; осим: Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

7207 Полупроизводи од гвожђа 

или нелегираног челика 

Производња од материјала из 

тар. бр. 7201, 7202, 7203, 7204 и 

7205 

 

 

7208 до 

7216 

Пљоснати ваљани 

производи, жица и шипке, 

профили од гвожђа или 

нелегираног челика 

 

Производња од ингота или 

других примарних облика из 

тар. бр. 7206 

 

7217 Хладно добијена жица од 

гвожђа или нелегираног 

челика 

 

Производња од полупроизвода 

из тар. бр. 7207 

 

еx 7218, 

7219 до 

7222 

Полупроизводи, пљоснати 

ваљани производи, шипке 

и профили од нерђајућих 

челика 

 

Производња од ингота или 

других примарних облика из 

тар. бр. 7218 

 

7223 Хладно добијена жица од 

нерђајућег челика 

 

Производња од полупроизвода 

из тар. бр. 7218 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 7224, 

7225 до 

7228 

Полупроизводи, пљоснати 

ваљани производи, топло 

ваљана жица и шипка у 

лабаво намотаним 

котуровима; шипке и 

профили од осталих 

легираних челика; шупље 

шипке за бургије од 

легираног или нелегираног 

челика 

 

Производња од ингота или 

других примарних облика из 

тар. бр. 7206, 7218 и 7224 

 

7229 Хладно добијена жица од 

осталих легираних челика 

 

Производња од полупроизвода 

из тар. бр. 7224 

 

 

еx Глава 73 Производи од гвожђа и 

челика; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 7301 Талпе Производња од материјала из 

тар. бр. 7206 

 

 

7302 Делови за изградњу 

железничких и трамвајских 

колосека, од гвожђа или 

челика: шине, шине-вођице 

и назубљене шине, 

скретнички језичци, 

срцишта, потезне мотке и 

други делови скретница, 

прагови, везице, шинске 

столице, клинови шинских 

столица, подложне 

плочице, причврсне 

плочице, дистантне шипке 

и мотке, други делови 

специјално конструисани 

за постављање, спајање или 

причвршћивање шина 

 

Производња од материјала из 

тар. бр. 7206 

 

7304, 7305 

и 7306 

Цеви и шупљи профили, од 

гвожђа (осим од ливеног 

гвожђа) или челика 

 

Производња од материјала из 

тар. бр. 7206, 7207, 7218 или 

7224 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 7307 Прибор за цеви од 

нерђајућег челика (ISO бр. 

X5CrNiMo 1712), који се 

састоји од неколико делова 

Извртање, бушење, 

проширивање, нарезивање, 

чишћење пешчаним млазом 

кованих грубо уобличених 

(“blanks”) производа за 

профиле под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 35% цене производа 

франко фабрика 

 

 

7308 Конструкције (осим 

монтажних зграда из тар. 

бр. 9406) и делови 

конструкција (нпр.: 

мостови и секције мостова, 

врата за бране, торњеви, 

решеткасти стубови, 

кровови, кровни костури, 

врата и прозори и оквири 

за њих, прагови за врата, 

ролои, ограде и стубови), 

од гвожђа или челика; 

лимови, шипке, профили, 

цеви и слично, 

припремљени за употребу 

у конструкцијама од 

гвожђа или челика 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, заварени 

углови, калупи и профили из 

тар. бр. 7301 не смеју да се 

користе 

 

еx 7315 Ланци против клизања Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из тар. бр. 7315 није већа од 

50% цене производа франко 

фабрика 

 

 

еx Глава 74 Бакар и производи од 

бакра; осим: 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

7401 Бакренац; цемент бакар 

(преципитат бакра) 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

7402 Нерафинисани бакар; 

бакарне аноде за 

електролитичку 

рафинацију 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

7403 Рафинисани бакар и легуре 

бакра, сирови: 

 

  

 - Рафинисани бакар Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

 - Легуре бакра и 

рафинисани бакар са 

садржајем других 

елемената 

 

Производња од рафинисаног 

бакра, сировог, или од отпадака 

и остатака од бакра 

 

7404 Остаци и отпаци, од бакра Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

7405 Предлегуре бакра Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 75 Никл и производи од 

никла; осим: 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

7501 до 

7503 

Никлов каменац, 

синтеровани оксиди никла 

и други међупроизводи 

металургије никла; сирови 

никл; отпаци и остаци од 

никла 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

еx Глава 76 Алуминијум и производи 

од алуминијума; осим: 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

7601 Алуминијум, сирови Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика  

 

или 

 

Производња термичким или 

електролитичким поступком од 

нелегираног алуминијума или 

од отпадака и остатака од 

алуминијума 

 

 

7602 Отпаци и остаци од 

алуминијума 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

ех 7616 Производи од алуминијума 

осим газе, тканина, 

решетки, мрежа, ограда 

или заклона, материјала за 

ојачавање и сличних 

материјала (укључујући и 

бескрајне траке), од 

алуминијумске жице, и 

решетки од развученог 

метала од алуминијума 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да 

се употребе газа, тканине, 

решетке, мреже, ограде или 

заклони, материјали за 

ојачавање и слични 

материјали (укључујући и 

бескрајне траке), од 

алуминијумске жице или 

решетки од развученог метала 

од алуминијума, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

Глава 77 Резервисана за могућу 

каснију употребу у ХС 

 

  

еx Глава 78 Олово и производи од 

олова; осим: 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

7801 Сирово олово: 

 

  

 - Рафинисано олово Производња од “меканог 

олова” (буљон олова) или од 

“радног олова” 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, не могу да 

се користе отпаци и остаци из 

тар. бр. 7802 

 

 

7802 Отпаци и остаци, од олова Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx Глава 79 Цинк и производи од 

цинка; осим: 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

7901 Цинк, сирови Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, не могу се 

користити отпаци и остаци из 

тар. бр. 7902 

 

 

7902 Отпаци и остаци, од цинка Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 80 Калај и производи од 

калаја; осим: 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

8001 Калај, сирови Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, не могу да 

се користе отпаци и остаци из 

тар. бр. 8002 

 

 

8002 и 8007 Отпаци и остаци, од калаја; 

остали производи од калаја 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

Глава 81 Остали прости метали, 

кермети; производи од 

њих: 

 

  

 - Остали прости метали, 

сирови; производи од 

њих 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из истог тар. бр. у који се 

сврстава сам производ није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

 - Остали Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 82 Алати, ножарски 

производи, кашике и 

виљушке, од простих 

метала; њихови делови од 

простих метала; осим: 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

8206 Алати, из два или више од 

тар. бр. 8202 до 8205, у 

сетовима за продају на 

мало 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 8202 до 8205. Међутим, 

алати из тар. бр. 8202 до 8205 

могу да буду компоненте сета, 

под условом да њихова укупна 

вредност није већа од 15% цене 

сета франко фабрика 

 

 

8207 Измењиви алат за ручне 

алатке, са или без 

механичког погона, или за 

машине алатљике (нпр. за 

пресовање, ковање, 

утискивање, просецање, 

нарезивање и урезивање 

навоја, бушење, 

проширивање отвора, 

стругање, провлачење, 

глодање), укључујући 

матрице за извлачење или 

екструдирање метала, и 

алат за бушење стена и 

земље 

 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

8208 Ножеви и сечива, за 

машине или механичке 

справе 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 8211 Ножеви са сечивом, 

назубљеним или не 

(укључујући вртне 

ножеве), осим ножева из 

тар. бр. 8208 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе сечива и дршке за 

ножарске производе од простих 

метала 

 

 

8214 Остали ножарски 

производи (на пример, 

машине за шишање, 

месарске или кухињске 

сатаре и месарске секире, 

ножеви за сецкање меса, 

ножеви за папир); сетови и 

справе за маникир и 

педикир (укључујући и 

турпије за нокте) 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе и дршке за ножарске 

производе од простих метала 

 

8215 Кашике, виљушке, 

кутлаче, кашике за пену, 

лопатице за сервирање 

колача, ножеви за рибу, 

ножеви за маслац, 

штипаљке за шећер и 

слични кухињски и стони 

прибор 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе и дршке од простих 

метала 

 

еx Глава 83 Разни производи од 

простих метала; осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 8302 Остали окови, прибор и 

слични производи за 

грађевине, и аутоматски 

затварачи врата 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе и други материјали из 

тар. бр. 8302, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 20% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 8306 Статуете и други украси од 

простих метала 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

користе и други материјали из 

тар. бр. 8306, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 30% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx Глава 84 Нуклеарни реактори, 

котлови, машине и 

механички уређаји; 

њихови делови; осим: 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

еx 8401 Нуклеарни горивни 

елементи 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ (
108

) 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

 

8402 Котлови за производњу 

водене и друге паре (осим 

котлова за централно 

грејање који могу да 

произведу пару ниског 

притиска); котлови за 

прегрејану воду 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

                                                
108 Ово правило примењује се до 31.12.2005. године. 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8403 и еx 

8404 

Котлови за централно 

грејање, осим котлова из 

тар. бр. 8402 и помоћни 

уређаји за котлове за 

централно грејање 

 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр., осим 

материјала који се сврставају у 

тар. бр. 8403 и 8404 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

8406 Турбине на водену и другу 

пару 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

8407 Клипни мотори са 

унутрашњим сагоревањем 

на паљење помоћу 

свећице, са наизменичним 

или обртним кретањем 

клипа 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

8408 Клипни мотори са 

унутрашњим сагоревањем, 

на паљење помоћу 

компресије (дизел или 

полудизел мотори) 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

8409 Делови погодни 

искључиво или углавном 

за моторе из тар. бр. 8407 

или 8408 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

8411 Турбомлазни мотори, 

турбопропелерни мотори и 

остале гасне турбине 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8412 Остале погонске машине и 

мотори 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене прозвода 

франко фабрика 

 

 

еx 8413 Пумпе за потискивање, са 

ротационим кретањем 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

еx 8414 Индустријски вентилатори, 

дуваљке и слично 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

8415 Уређаји за климатизацију, 

који се састоје од 

вентилатора на моторни 

погон и елемената за 

мењање температуре и 

влажности ваздуха, 

укључујући машине у 

којима се влажност не 

може посебно регулисати 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8418 Фрижидери, замрзивачи и 

остали уређаји за хлађење 

или замрзавање, 

електрични или остали; 

топлотне пумпе, осим 

уређаја за климатизацију 

ваздуха из тар. броја 8415 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ,  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од укупне 

вредности употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

еx 8419 Машине и уређаји за 

индустрију дрвета, 

хартијине масе, и картона 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих материјала, 

који се сврставају у исти тар. 

бр. у који се сврстава сам 

производ, није већа од 25% 

цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8420 Каландери и остале 

машине за ваљање, осим за 

метале или стакло, и ваљци 

за њих 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих материјала, 

који се сврставају у исти тар. 

бр. у који се сврстава сам 

производ, није већа од 25% 

цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

8423 Ваге (осим вага 

осетљивости до 5 

центиграма), укључујући и 

машине за бројање и 

контролу, које раде на бази 

мерења масе; тегови за 

ваге свих врста 

Производња:  

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

8425 до 

8428 

Машине и апарати за 

дизање, манипулацију, 

утовар или истовар 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 8431, није већа од 

10% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8429 Булдожери, англдозери, 

машине за равнање 

(гредери), скрепери, 

багери, утоваривачи са 

лопатом, машине за 

набијање и друмски ваљци, 

самоходни: 

 

  

 - Друмски ваљци Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

 - Остали Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 8431 није већа од 

10% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

8430 Остале машине за равнање, 

стругање, копање, 

набијање, вађење или 

бушење земље, минерала 

или руда; макаре и машине 

за вађење шипова; снежни 

плугови и дуваљке за снег 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 8431 није већа од 

10% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 638 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 8431 Делови погодни за 

употребу искључиво или 

углавном са друмским 

ваљцима 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

8439 Машине за производњу 

целулозе од влакнастих 

целулозних материјала или 

за производњу или 

довршавање хартије или 

картона 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих материјала, 

који се сврставају у исти тар. 

бр. у који се сврстава сам 

производ, није већа од 25% 

цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

8441 Остале машине за прераду 

хартијине масе, хартије 

или картона, укључујући и 

машине за сечење свих 

врста 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих материјала, 

који се сврставају у исти тар. 

бр. у који се сврстава сам 

производ, није већа од 25% 

цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

ex 8443 Штампачи за 

канцеларијске машине 

(нпр. за машине за 

аутоматску обраду 

података, машине за 

обраду текста итд.) 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 



- 639 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8444 до 

8447 

Машине из ових тар. бр. за 

употребу у текстилној 

индустрији 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx 8448 Помоћне машине за 

употребу са машинама из 

тар. бр. 8444 и 8445 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

8452 Машине за шивење, осим 

машина за прошивање 

књига из тар. бр. 8440; 

намештај, сталци и 

поклопци предвиђени за 

машине за шивење; игле за 

машине за шивење: 

 

  

 - Машине за шивење (само 

са веражним бодом) са 

главом масе до 16 kg, без 

мотора, или до 17 kg, са 

мотором 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика,  

 

- код које вредност свих 

материјала без порекла који су 

употребљени у састављању 

главе (без мотора) није већа 

од вредности свих 

употребљених материјала са 

пореклом, и  

 

- код које су механизми за 

затезање конца, кукичање и 

цик-цак рад, који се користе, 

са пореклом 

 

 

 - Остало Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 



- 640 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8456 до 

8466 

Машине алатке, њихови 

делови и прибор, из тар. бр. 

8456 до 8466 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

8469 до 

8472 

Канцеларијске машине 

(нпр. писаће машине, 

машине за рачунање, 

машине за аутоматску 

обраду података, машине 

за умножавање, машине за 

спајање) 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

8480 Калупнице за ливнице 

метала; моделне плоче, 

ливачки модели; калупи за 

метал (осим калупа за 

инготе), металне карбиде, 

стакло, минералне 

материјале, гуму и 

пластичне масе 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

8482 Куглични или котрљајни 

лежајеви 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

8484 Заптивачи од металних 

листова комбиновани са 

другим материјалом или од 

два или више слојева 

метала; сетови заптивача, 

различити по саставу 

материјала, у кесама, 

омотима или сличним 

паковањима; механички 

заптивачи 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 



- 641 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

ex 8486 - Машине алатке за обраду 

(скидањем) материјала 

свих врста ласером или 

другим светлосним или 

фотонским снопом, 

ултразвуком, 

електроерозијом, 

електрохемијским 

поступком, електронским 

снопом, јонским снопом 

или млазом плазме 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 - Машине алатке 

(укључујући пресе) за 

обраду метала савијањем, 

исправљањем, равнањем, 

сечењем, просецањем или 

исецањем 

 

  

 - Машине алатке за обраду 

камена, керамике, бетона, 

азбестцемента и сличних 

минералних материјала 

или за обраду стакла на 

хладно 

 

  

 - Делови и прибор подесни 

за употребу искључиво 

или углавном са 

машинама из тар. бр. 

8456, 8462 и 8464 

 

  

 - Шаблонски апарати 

погодни за производњу 

маски и мрежица од 

подлога превучених 

фотоосетљивим 

материјама; њихови 

делови и прибор 

 

  

 - Калупи, за ливење под 

притиском или бризгањем 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 



- 642 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остале машине за дизање, 

манипулацију, утовар или 

истовар 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

 - Делови погодни за 

употребу искључиво или 

углавном са машинама из 

тар. бр. 8428 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

 - Камере за припремање 

штампарских слова и 

цилиндара које 

представљају шаблонске 

апарате погодне за 

производњу маски и 

мрежица од подлога 

превучених 

фотоосетљивим 

материјама; њихови 

делови и прибор 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ,  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

8487 Делови машина без 

електричних прикључака, 

изолатора, калема, 

контаката или других 

електричних делова, 

непоменути, нити 

обухваћени на другом 

месту у овој глави 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 



- 643 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 85 Електричне машине и 

опрема и њихови делови; 

апарати за снимање и 

репродукцију звука, 

апарати за снимање и 

репродукцију телевизијске 

слике и звука и делови и  

прибор за те производе; 

осим: 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

8501 Електромотори и 

електрични генератори 

(осим генераторских 

агрегата) 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 8503, 

није већа од 10% цене 

производа франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

8502 Електрични генераторски 

агрегати и ротациони 

конвертори (претварачи) 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала из тар. бр. 8501 и 

8503, није већа од 10% цене 

производа франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

еx 8504 Јединице за напајање 

машина за аутоматску 

обраду података 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 



- 644 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

ex 8517 Остали апарати за пренос 

или пријем гласа, слика 

или других података, 

укључујући апарате за 

комуникацију у бежичној 

мрежи (као што су локална 

- LAN или широкопојасна 

мрежа - WAN), осим 

емисионих и пријемних 

апарата из тар. бр. 8443, 

8525, 8527 и 8528 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

еx 8518 Микрофони и њихови 

стативи; звучници, 

укључујући и звучнике у 

звучним кутијама; 

аудиофреквентни 

електрични појачивачи; 

електрични комплети за 

појачавање звука 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

8519 Апарати за репродукцију 

или снимање звука 

 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 645 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8521 Апарати за снимање и 

репродукцију слике, са или 

без уграђеног видео 

тјунера 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

8522 Делови и прибор који се 

употребљавају искључиво 

или углавном са апаратима 

из тар. бр. 8519 до 8521 

 

Производња код које вредност 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

 

8523 - Неснимљени дискови, 

траке, постојане 

полупроводничке 

меморије независне од 

електричне енергије и 

друге подлоге за снимање 

звука или других 

феномена, укључујући 

матрице и мастере за 

производњу дискова, али 

искључујући производе 

из Главе 37 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 - Снимљени дискови, 

траке, постојане 

полупроводничке 

меморије независне од 

електричне енергије и 

друге подлоге за снимање 

звука или других 

феномена, укључујући 

матрице и мастере за 

производњу дискова, али 

искључујући производе 

из Главе 37 

 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 8523, није већа од 

10% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 646 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Картице за детекцију 

(“proximity cards”) и 

паметне картице (“smart 

cards”) са два или више 

електронска интегрисана 

кола 

 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 8541 и 8542, није 

већа од 10% цене производа 

франко фабрика 

 

или 

 

Поступак дифузије, код ког се 

интегрисана кола формирају на 

подлози полупроводника 

селективним увођењем 

одговарајуће примесе 

(допанта), без обзира да ли су 

састављена или несастављена 

и/или тестирана у некој другој 

земљи, а не у некој од земаља 

наведених у чл. 3. и 4 . 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

 - Паметне картице (“smart 

cards”) са једним 

електронским 

интегрисаним колом 

 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 647 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8525 Предајници за радио 

дифузију или телевизију, 

укључујући оне са 

уграђеним пријемником 

или апаратом за снимање 

или репродукцију звука; 

телевизијске камере; 

дигиталне камере и видео 

камере са рекордерима 

(камкодери) 
 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

8526 Радари, уређаји за радио-

навигацију и уређаји за 

радио-даљинско 

управљање 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

8527 Пријемници за радио-

дифузију, укључујући и 

пријемнике комбиноване у 

истом кућишту са апаратом 

за снимање или 

репродукцију звука или са 

часовником 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

8528 - Монитори и пројектори, 

без уграђених 

телевизијских 

пријемника, врсте која се 

користи углавном за 

системе за аутоматску 

обраду података из тар. 

бр. 8471 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 



- 648 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остали монитори и 

пројектори, без уграђених 

телевизијских 

пријемника; телевизијски 

пријемници, са или без 

уграђених радио 

пријемника или апарата 

за снимање и 

репродукцију звука или 

слике 

 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

 

8529 Делови погодни за 

употребу искључиво или 

углавном са апаратима из 

тар. бр. 8525 до 8528: 

 

  

 - Погодни за употребу, 

искључиво или углавном, 

са апаратима за снимање 

или репродукцију слике 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

 - Погодни за употребу, 

искључиво или углавном, 

са мониторима и 

пројекторима, без 

уграђених телевизијских 

пријемника, врсте која се 

користи углавном за 

системе за аутоматску 

обраду података из тар. 

бр. 8471 

 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 649 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Остало Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

8535 Електрични апарати за 

укључивање и 

искључивање или заштиту 

електричних струјних кола, 

или за прикључивање за 

или у електричним 

струјним колима, за напоне 

преко 1000 V 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 8538, није већа од 

10% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

8536 - Електрични апарати за 

укључивање и 

искључивање или 

заштиту електричних 

струјних кола, или за 

прикључивање за или у 

електричним струјним 

колима, за напоне  до 

1000 V 

 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 8538, није већа од 

10% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

 - Конектори за оптичка 

влакна, снопове оптичких 

влакана или каблове: 

 

  



- 650 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 -- од пластичне масе 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

 -- од керамике, од гвожђа 

или челика 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

 -- од бакра 

 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

8537 Табле, плоче, пултови, 

столови, ормани и остале 

основе, опремљени са два 

или више апарата из тар. 

бр. 8535 или 8536, за 

електрично управљање или 

развођење електричне 

струје, укључујући и оне са 

уграђеним инструментима 

и апаратима из Главе 90 и 

апаратима за нумеричко 

управљање, осим 

комутационих апарата из 

тар. бр. 8517 

 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 8538, није већа од 

10% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 651 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 8541 Диоде, транзистори и 

остали слични 

полупроводнички 

елементи, осим дискова 

(плочица) још неисечених 

у микроплочице (чипове) 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

ex 8542 Електронска интегрисана 

кола и микросклопови: 

 

  

 - Монолитна интегрисана 

кола 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 8541 и 8542, није 

већа од 10% цене производа 

франко фабрика 

 

или 

 

Поступак дифузије, код ког се 

интегрисана кола формирају на 

подлози полупроводника 

селективним увођењем 

одговарајуће примесе 

(допанта), без обзира да ли су 

састављена или несастављена 

и/или тестирана у некој другој 

земљи, а не у некој од земаља 

наведених у чл. 3. и 4. 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 



- 652 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Мултичипна интегрисана 

кола која су делови 

машина и апарата, 

непоменута нити 

обухваћена на другом 

месту у овој глави 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

 - Остала Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 8541 и 8542, није 

већа од 10% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

8544 Изолована жица 

(укључујући емајлирану и 

анодизирану жицу), 

каблови (укључујући 

коаксијалне каблове) и 

остали изоловани 

електрични проводници, са 

или без конектора; каблови 

од оптичких влакана 

израђени од појединачно 

оплаштених влакана 

комбиновани или не, са 

електричним 

проводницима са или без 

конектора 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

8545 Угљене електроде, угљене 

четкице, угаљ за сијалице, 

угаљ за батерије и други 

производи од графита или 

другог угљена, са или без 

метала, за електричне 

сврхе 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 



- 653 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8546 Електрични изолатори од 

било ког материјала 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

8547 Изолациони делови за 

електричне машине, 

уређаје или опрему, 

израђени у потпуности од 

изолационог материјала 

или само са мањим 

компонентама од метала 

(нпр.: чауре са навојем) 

уграђеним за време 

пресовања искључиво ради 

спајања, осим изолатора из 

тар. бр. 8546; цеви за 

електричне проводнике и 

спојнице за њих, од 

простих метала обложене 

изолационим материјалом 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

8548 Остаци и отпаци од 

примарних ћелија, 

примарних батерија и 

електричних акумулатора; 

истрошене примарне 

ћелије, истрошене 

примарне батерије и 

истрошени електрични 

акумулатори; електрични 

делови машина и апарата 

непоменути нити 

обухваћени на другом 

месту у овој глави 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

еx Глава 86 Шинска возила и њихови 

делови; железнички и 

трамвајски колосечни 

склопови и прибор и 

њихови делови; механичка 

и електромеханичка 

сигнална опрема за 

саобраћај свих врста; осим: 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 



- 654 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8608  Железнички и трамвајски 

шински склопови и 

прибор; механичка 

(укључујући и 

електромеханичку) опрема 

за сигнализацију, 

сигурност, контролу или 

командовање саобраћајем 

на железничким и 

трамвајским пругама, 

друмовима, унутрашњим 

воденим путевима, 

паркиралиштима, лучким 

инсталацијама или 

аеродромима; њихови 

делови 

 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

еx Глава 87 Возила, осим железничких 

или трамвајских шинских 

возила и њихови делови и 

прибор; осим: 

 

Производња код које вредност 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

 

8709 Самоходна радна колица 

(аутокаре), без уређаја за 

дизање или манипулацију, 

која се користе у 

фабрикама, складиштима, 

лукама или на 

аеродромима, за превоз 

робе на кратким 

растојањима: вучна возила 

која се користе на 

перонима железничких 

станица; делови наведених 

возила 

 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 655 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8710 Тенкови и друга оклопна 

борбена моторна возила, 

опремљена или не 

наоружањем и њихови 

делови 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

8711 Мотоцикли (укључујући и 

мопеде), бицикли и слична 

возила са помоћним 

мотором, са бочном 

приколицом или без бочне 

приколице; бочне 

приколице: 

 

- Са клипним мотором 

(осим ротационих 

клипних мотора), 

запремине цилиндра: 

 

  

 -- До 50 cm
3 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

20% цене производа 

франко фабрика 



- 656 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 -- Преко 50 cm
3 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

 -- Остало Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

еx 8712 Бицикли без котрљајућих 

лежајева 

Производња од материјала који 

се не сврставају у тар. бр. 8714 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

 

8715 Дечја колица и њихови 

делови 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 657 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

8716 Приколице и 

полуприколице; остала 

возила, несамоходна; 

њихови делови 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

еx Глава 88 Ваздухоплови, космичке 

летилице и њихови делови, 

осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

еx 8804 Ротошути Производња од материјала из 

било ког тар. бр. укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 8804 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

8805 Опрема за лансирање 

ваздухоплова; палубни 

заустављачи авиона и 

слична опрема; земаљски 

тренажери летења; делови 

наведених производа 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

 

Глава 89 Бродови, чамци и пловеће 

конструкције 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, није 

дозвољена употреба бродских 

корита из тар. бр. 8906 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 



- 658 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 90 Оптички, фотографски, 

кинематографски, мерни, 

контролни, прецизни, 

медицински и хируршки 

инструменти и апарати; 

њихови делови и прибор; 

осим: 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

9001 Оптичка влакна и снопови 

оптичких влакана, каблови 

од оптичких влакана, осим 

оних из тар. бр. 8544; 

листови и плоче од 

поларизујућег материјала; 

сочива (укључујући и 

контактна сочива), призме, 

огледала и остали оптички 

елементи, од било ког 

материјала, немонтирани, 

осим таквих оптички 

необрађених елемената од 

стакла 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

9002 Сочива, призме огледала и 

други оптички елементи од 

било ког материјала, 

монтирани, који су делови 

или прибор инструмената 

или апарата, осим таквих 

елемената од стакла, 

оптички необрађених 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

9004 Наочаре и слични 

производи, корективни, 

заштитни и остали 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 



- 659 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx 9005 Дурбини (са једним или 

два објектива) оптички 

телескопи и њихова 

постоља, осим 

астрономских 

рефракционих телескопа и 

њихова постоља 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ,  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

еx 9006 Фотографски апарати 

(осим филмских камера); 

фотографски флеш апарати 

и флеш сијалице, осим 

флеш сијалица са 

електричним паљењем 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ,  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 660 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

9007 Филмске камере и 

пројектори, укључујући и 

са уграђеним апаратима за 

снимање или репродукцију 

звука 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ,  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

9011 Оптички микроскопи, 

укључујући и оне за 

микрофотографију, 

микрокинематографију и 

микропројекцију 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ,  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

еx 9014 Остали навигациони 

инструменти и апарати 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 



- 661 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

9015 Геодетски (укључујући 

фотограметријске), 

хидрографски, 

океанографски, 

хидролошки, 

метеоролошки и 

геофизички инструменти и 

апарати, осим компаса; 

даљиномери 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

9016 Ваге осетљивости до 5 

центиграма, укључујући са 

теговима 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

9017 Инструменти и апарати за 

цртање, обележавање или 

математичко рачунање 

(нпр. апарати за цртање, 

пантографи, угломери, 

прибор за цртање у сету, 

логаритмари и калкулатори 

у облику округле плоче); 

инструменти за мерење 

дужине, који се држе у 

руци (нпр.: мерне шипке и 

траке, микрометарска 

мерила, мерила са 

нонијусом) непоменути, 

нити обухваћени на другом 

месту у овој глави 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

9018 Инструменти и апарати за 

медицину, хирургију, 

зубарство и ветерину, 

укључујући сцинтиграфске 

и друге 

електромедицинске 

апарате и апарате за 

испитивање вида: 

 

  



- 662 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

 - Зубарске столице, са 

уграђеним зубарским 

уређајима или зубарским 

пљуваоницама 

Производња од материјала из 

било ког тар. бр. укључујући и 

од осталих материјала из тар. 

бр. 9018 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

 

 - Остало Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

9019 Апарати за 

механотерапију; апарати за 

масажу; апарати за 

психолошка тестирања; 

апарати за озонотерапију, 

оксигенотерапију, аеросол 

терапију, вештачко дисање 

и остали терапеутски 

апарати за дисање 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 

9020 Остали апарати за дисање 

и гас маске, осим 

заштитних маски без 

механичких делова и 

изменљивих филтера 

Производња код које: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

25% цене производа 

франко фабрика 



- 663 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

9024 Машине и апарати за 

испитивање тврдоће, 

чврстоће на кидање или 

сабијање, еластичности 

или осталих механичких 

својстава (нпр. метала, 

дрвета, текстила, хартије, 

пластичних маса) 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

9025 Хидрометри и слични 

плутајући инструменти, 

термометри, пирометри, 

барометри, хигрометри и 

психрометри, укључујући 

комбинације ових 

инструмената, са или без 

могућности регистровања 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

9026 Инструменти и апарати за 

мерење или контролу 

протока, нивоа, притиска 

или других променљивих 

величина течности или 

гасова (нпр.: мерачи 

протока, показивачи нивоа, 

манометри, мерачи 

количине топлоте), осим 

инструмената и апарата из 

тар. бр. 9014, 9015, 9028 

или 9032 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 



- 664 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

9027 Инструменти и апарати за 

физичке и хемијске 

анализе (нпр.: 

полариметри, 

рефрактометри, 

спектрометри, апарати за 

анализу гаса или дима), 

инструменти и апарати за 

мерење и контролу 

вискозитета, порозности, 

експанзије површинског 

напона и слично; 

инструменти и апарати за 

калориметријска, 

акустична и фотометријска 

мерења или контролу 

(укључујући и 

експозиметре); микротоми 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

9028 Мерачи потрошње или 

производње гасова, 

течности или 

електрицитета, укључујући 

и мераче за њихово 

баждарење: 

 

  

 - Делови и прибор Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

 - Остали Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 665 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

9029 Бројачи обртаја, бројачи 

производње, таксиметри, 

бројачи километара, 

бројачи корака и слично; 

показивачи брзине и 

тахометри, осим оних који 

се сврставају у тар. бр. 

9014 или 9015; 

стробоскопи 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

9030 Осцилоскопи, спектрални 

анализатори и остали 

инструменти и апарати за 

мерење и контролу 

електричних величина, 

искључујући мераче из тар. 

бр. 9028; инструменти и 

апарати за мерење или 

откривање алфа, бета, 

гама, рендгенских, 

космичких или других 

јонизујућих зрачења 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

9031 Инструменти, апарати и 

машине за мерење или 

контролу, непоменути, 

нити обухваћени на другом 

месту у овој глави; 

пројектори профила 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

9032 Инструменти и апарати за 

аутоматску регулацију или 

управљање 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

9033 Делови и прибор 

(непоменути, нити 

обухваћени на другом 

месту у овој глави) за 

машине, уређаје, 

инструменте или апарате 

из Главе 90 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 



- 666 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 91 Часовници и њихови 

делови; осим: 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 

9105 Остали часовници Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

9109 Остали механизми за 

часовнике, комплетни и 

састављени 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала без 

порекла није већа од 

вредности свих употребљених 

материјала са пореклом 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

9110 Комплетни механизми за 

часовнике (личне или 

друге), несастављени или 

делимично састављени 

(механизми у сетовима); 

некомплетни механизми за 

часовнике (личне и друге), 

састављени; груби 

механизми за часовнике 

(личне или друге) 

Производња: 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика, и 

 

- код које, у смислу горе 

наведеног ограничења, 

вредност свих употребљених 

материјала, који се сврставају 

у тар. бр. 9114, није већа од 

10% цене производа франко 

фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 



- 667 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

9111 Кутије за личне часовнике 

и делови кутија 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

9112 Кутије за кућне, 

канцеларијске и сличне 

часовнике и кутије сличне 

врсте за остале производе 

из ове главе, и делови 

кутија 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 40% цене производа 

франко фабрика 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

30% цене производа 

франко фабрика 

9113 Каишеви и наруквице за 

ручне часовнике и делови 

за каишеве и наруквице: 

 

  

 - Од простих метала, 

укључујући позлаћене 

или посребрене или 

превучене или платиране 

племенитим металима 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 - Остали Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

Глава 92 Музички инструменти; 

делови и прибор тих 

производа 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 40% цене 

производа франко фабрика 

 

 



- 668 - 

 

ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

Глава 93 Оружје и муниција; 

њихови делови и прибор 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx Глава 94 Намештај, постељина, 

мадраци, носачи мадраца, 

јастуци и слични пуњени 

производи; лампе и друга 

светлећа тела, на другом 

месту непоменути или 

укључени; осветљени 

знаци, осветљене плочице 

са именима и слично; 

монтажне зграде; осим: 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 

еx 9401 и 

еx 9403 

Намештај од простих 

метала, са уграђеном 

ненапуњеном памучном 

тканином масе 300 g/m
2
 

или мање 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

или 

 

Производња од памучне 

тканине, која је већ 

конфекционирана за употребу 

са производима из тар. бр. 9401 

или 9403, под условом да: 

 

- вредност тканине није већа од 

25% цене производа франко 

фабрика, и 

 

- да су сви други употребљени 

материјали са пореклом и да 

се сврставају у неки други тар. 

бр., а не у тар. бр. 9401 или 

9403 

 

Производња код које 

вредност свих 

употребљених 

материјала није већа од 

40% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

9405 Лампе, и друга светлећа 

тела, укључујући 

рефлекторе и њихове 

делове, на другом месту 

непоменути, нити 

обухваћени; осветљени 

знаци, осветљене плочице 

са именима и слично, са 

стално фиксираним 

светлосним извором, и 

њихови делови на другом 

месту непоменути, нити 

обухваћени 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

9406 Монтажне зграде Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

 

еx Глава 95 Играчке, реквизити за 

друштвене игре и спорт; 

њихови делови и прибор; 

осим: 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

ex 9503 Остале играчке; умањени 

модели и слични модели за 

игру, укључујући са 

погоном; слагалице 

(загонетке) свих врста 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx 9506 Палице за голф и остала 

опрема за голф 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ. Међутим, могу да се 

употребе грубо обликовани 

блокови за израду глава палица 

за голф 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

еx Глава 96 Разни производи; осим: Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 

 

 

еx 9601 и 

еx 9602 

Производи од материјала 

за резбарење, 

животињског, биљног или 

минералног порекла 

 

Производња од “обрађених” 

материјала за резбарење из 

истог тар. бр. 

 

еx 9603 Метле и четке (осим метли 

и метлица од прућа, са или 

без дршке и четки од длаке 

куна и веверица), 

механичке направе за 

чишћење пода које се држе 

у руци, без мотора, улошци 

и ваљци за бојење, брисачи 

за подове и пајалице 

 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

није већа од 50% цене 

производа франко фабрика 

 

9605 Путни сетови (несесери) за 

личну тоалету, шивење или 

чишћење ципела или одела 

Сваки производ у сету мора да 

задовољи правило које би се на 

њега примењивало да се не 

налази у сету. Међутим, у сету 

могу да се налазе и производи 

без порекла, под условом да 

њихова укупна вредност није 

већа од 15% цене сета франко 

фабрика 

 

 

9606 Дугмад, дрикери, дугмад за 

пресвлачење и остали 

делови тих производа; 

недовршена дугмад 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и 

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 
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ХС 

тарифни 

број 

Наименовање 
Обрада или прерада извршена на материјалима без 

порекла, а која им даје статус производа са пореклом 

(1) (2)                            (3)                    или                (4) 

9608 Хемијске оловке; 

фломастери и маркери са 

врхом од филца или другог 

порозног материјала; 

наливпера и слична пера; 

пера за копирање; патент 

оловке; држаље за пера, 

држаље за оловке и сличне 

држаље; делови 

(укључујући капе и 

клипсове) наведених 

производа, осим оних из 

тар. бр. 9609 

 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

из тарифног броја у који се 

сврстава сам производ. 

Међутим, могу се употребити 

пера и њихови врхови који се 

сврставају у исти тарифни број 

као и сам производ 

 

9612 Траке за писаће машине и 

сличне траке, натопљене 

штампарском бојом или на 

други начин припремљене 

за давање отисака, 

укључујући и на калемима 

или у патронама; јастучићи 

за жигове, натопљени или 

ненатопљени, са или без 

кутије 

Производња: 

 

- од материјала из било ког 

тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја 

у који се сврстава сам 

производ, и  

 

- код које вредност свих 

употребљених материјала није 

већа од 50% цене производа 

франко фабрика 

 

 

еx 9613 Упаљачи са пиезо 

паљењем 

Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 

из тар. бр. 9613 није већа од 

30% цене производа франко 

фабрика 

 

 

еx 9614 Луле за пушење и главе 

лула 

 

Производња од грубо 

обрађених блокова 

 

 

Глава 97 Предмети уметности, 

колекција и старина 

Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног 

броја у који се сврстава сам 

производ 
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ПРИЛОГ  III ПРОТОКОЛА 3 

 

ОБРАСЦИ УВЕРЕЊА О КРЕТАЊУ РОБЕ EUR.1 И ЗАХТЕВА 

ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О КРЕТАЊУ РОБЕ EUR.1 

 

Упутство за штампање: 

 

1. Сваки формулар ће бити величине 210 x 297 милиметара; може се допустити 

одступање од минус 5 mm или плус 8 mm по дужини. Мора се користити бели папир, 

прилагођен за писање, без механичке пулпе и тежине не мање од 25 g/m
2
. На 

позадини ће бити отиснут зелени “guilloche” узорак, што омогућује да било какво 

кривотворење механичким или хемијским средствима буде уочљиво. 

 

2. Надлежни органи Страна уговорница могу задржати право штампања уверења или 

тај посао могу поверити овлашћеној штампарији. У последњем случају, сваки 

формулар мора садржати белешку о таквом овлашћењу. Сваки формулар мора имати 

одштампан назив и адресу штампарије или знак по коме штампарија може бити 

препозната. Такође ће имати серијски број, штампан или не, на основу кога се може 

препознати. 
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MOVEMENT CERTIFICATE 
1. Exporter (Name, full address, country) 

EUR.1                  No    A  000000 

See notes overleaf before completing this form. 
 

2. Certificate used in preferential trade between 
     

…............................................................ 
and 

 

………………………………………… 
(Insert appropriate countries, group of countries or territories) 

 

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional) 

4. Country, group of 

countries or territory in 

which the products are 

considered as 

originating 

 

5. Country, group of 

countries or territory 

of destination 

6. Transport details (Optional) 

 

 

 

 

 

 

7. Remarks 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages
(1)

; 

Description of goods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. Gross 

mass (kg) 

or other 

measure 

(litres, m
3
, 

etc.) 

10. Invoice 

(Optional) 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT 

Declaration certified  

Export document (2) 

Form .......................   No ................ 

Customs office : ...............................  

Issuing country or territory............... 

..........................................................           Stamp 
Place ................... , date ...................  

 

…………………………….............. 

                      (Signature) 
 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 
 

I,  the undersigned, declare that the goods described 

above meet the conditions required for the issue of 

this certificate. 
 

 

 
Place ………………., date ………………… 

     

......................................................................... 

(Signature) 
 

_____________________________ 
(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate 
(2) Complete only where the regulations of the exporting country require 
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13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. RESULT OF VERIFICATION 
 

Verification carried out shows that this certificate(1) 

 
 

was issued by the Customs Office indicated and 

that the information contained therein is accurate. 

 
does not meet the requirements as to authenticity 

and accuracy (see remarks appended). 
 

 

………………………….…………………………. 

(Place and date) 

 

 

Stamp 

 

 

…………………………….… 

(Signature) 
 

_____________ 

(1) Insert X in the appropriate box. 

Verification of the authenticy and accuracy of this 

certificate is requested. 

 

 

Place and date ……………………………………… 

 

 

 
Stamp 

 

 
…………………………….… 

(Signature) 
 

 
 

 

 

 

NOTES 
 

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the 

incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initiсваed by the person who 

completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory. 

 

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item 

number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through 

in such a manner as to make any later additions impossible. 
 

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be 

identified. 
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APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE 

 
1. Exporter (Name, full address, country) 

EUR.1                  No    A  000000 

See notes overleaf before completing this form. 
 

2. Application for a certificate used in preferential 

trade between 
     

…............................................................ 
and 

 

………………………………………… 
(Insert appropriate countries, group of countries or territories) 

 

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional) 

4. Country, group of 

countries or territory in 

which the products are 

considered as 

originating 

 

5. Country, group of 

countries or territory 

of destination 

6. Transport details (Optional) 

 

 

 

 

 

 

7. Remarks 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages
(1)

; 

Description of goods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. Gross 

mass (kg) 

or other 

measure 

(litres, m
3
, 

etc.) 

10. Invoice 

(Optional) 
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(1) If goods are note packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate 

 

DECLARATION BY THE EXPORTER 

 

 

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf, 

 

DECLARE     that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate; 

 

SPECIFY       as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above 

conditions: 

……………………………………………………………………………………………….....……... 

……………………………………………………………………………………………….....……... 

……………………………………………………………………………………………….....……... 

……………………………………………………………………………………………….....……... 

 

SUBMIT            the following supporting documents 
(1)

: 

……………………………………………………………………………………………….....……... 

……………………………………………………………………………………………….....……... 

……………………………………………………………………………………………….....……... 

……………………………………………………………………………………………….....……... 

 

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence 

which these authorities may require for the purpose of issuing the attached 

certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts 

and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out 

by the said authorities; 

 

REQUEST        the issue of the attached certificate for these goods. 

 

 

 

 

……………................................................... 

(Place and date) 

 

 

....................………..........………….……… 

(Signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
(1)

 For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the 

products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state. 
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ПРИЛОГ IV ПРОТОКОЛА 3 

 

Текст изјаве на фактури 

 

Изјава на фактури, чији текст је наведен у наставку, мора бити израђена у складу са 

фуснотама. Међутим, фусноте није потребно уписивати. 

 

Бугарска верзија 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … 

(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с 

….
(2)

преференциален произход. 

Шпанска верзија  

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° 
...

(1)
) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 

preferencial ...
(2)

. 

Чешка верзија 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …
(1)

) prohlašuje, ţe kromě 
zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …

(2)
. 

Данска верзија  

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes 
tilladelse nr. ...

(1)
), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 

præferenceoprindelse i ...
(2)

. 

Немачка верзија  

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...
(1)

) der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ...

(2)
 Ursprungswaren sind. 

Естонска верзија 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...
(1)

) deklareerib, 

et need tooted on ...
(2)

 sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Грчка верзија  

Ο εμαγσγέαο ησλ πξντόλησλ πνπ θαιύπηνληαη από ην παξόλ έγγξαθν (άδεηα ηεισλείνπ 

ππ΄αξηζ. ...
(1)

) δειώλεη όηη, εθηόο εάλ δειώλεηαη ζαθώο άιισο, ηα πξντόληα απηά είλαη 

πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο ...
(2)

. 

Енглеска верзија 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...
(1)

) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...

(2)
 preferential 

origin. 
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Француска верзија 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...
(1)

) 
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...

(2)
. 

Италијанска верзија 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. 
...

(1)
) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...

(2)
. 

Летонска верзија 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …
(1)

), deklarē, ka, 
iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …

(2)
. 

Литванска верзија 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …
(1)

) deklaruoja, 
kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …

(2) 
preferencinès kilmés prekés. 

Мађарска верзија 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …
(1)

) kijelentem, hogy 
eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …

(2)
 származásúak. 

Малтешка верзија 

L-esportatur tal-prodotti koperti b‟dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …
(1)

) 
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b‟mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta‟ oriġini 
preferenzjali …

(2)
. 

Холандска верзија 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 
...

(1)
), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van 

preferentiële ... oorsprong zijn 
(2)

. 

Пољска верзија 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …
(1)

) 
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …

(2)
 

preferencyjne pochodzenie. 

Португалска верзија 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização 
aduaneira n°. ...

(1)
), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos 

são de origem preferencial ...
(2)

. 

Румунска верзија 
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Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …
(1)

) declară 

că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 

preferenţială …
(2)

. 

Словачка верзија 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …
(1)

) vyhlasuje, ţe okrem 
zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …

(2)
. 

Словеначка верзија 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …
(1)

) izjavlja, 
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …

(2)
 poreklo. 

Финска верзија 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...
(1)

) ilmoittaa, että nämä 
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita 
(2)

. 

Шведска верзија 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...
(1)

) 
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung 
(2)

. 

Српске верзије 

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр...........
(1) 

изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи .............
(2) 

преференцијалног порекла. 

 

или 

 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br...........
(1)

 izjavljuje 

da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .............
(2)

 preferencijalnog 

porekla. 
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.............................................................
(3)

 

(Место и датум) 

 

.............................................................
(4)

 

(Потпис извозника, додатно мора 

бити читко наведено име лица 

које је изјаву потписало) 

 

 

 

_______________________________ 

(1)
 Када је изјава на фактури дата од стране овлашћеног извозника овде мора бити 

уписан број овлашћења. Када изјава на фактури није дата од стране овлашћеног 

извозника, речи у загради се испуштају или се тај простор оставља празан.  

 
(2)

 Наводи се порекло производа. Када се изјава на фактури односи, у целини или 

делимично, на производе пореклом из Цеуте и Мелиље, извозник је дужан да то 

ознаком “CM” јасно назначи на документу на којем је сачинио изјаву на фактури. 

 
(3)

 Ови наводи се могу испустити ако је податак садржан у самом документу.  

 
(4)

 У случајевима када се не захтева потпис извозника, изузеће потписа се такође односи 

на навођење имена потписника. 
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ПРИЛОГ V ПРОТОКОЛА 3 
 

Производи искључени из кумулације предвиђене у чл. 3. и 4. 

 

1704 90 99 Остали производи од шећера који не садрже какао. 

 

 

 

1806 10 30 

 

1806 10 90 

 

Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао: 

- Какао у праху са додатком шећера или других материја за 

заслађивање: 

- - који садржи од 65% до 80% сахарозе по маси (укључујући инвертни 

шећер изражен као сахароза) или изогликозу изражену као сахароза 

- - који садржи 80% и више по маси сахарозе (укључујући инвертни 

шећер изражен као сахароза) или изогликозу изражену као сахароза 

 

1806 20 95 - Остали производи у блоковима, таблама или шипкама масе веће од 2 

kg или у течном стању, пасти, праху, гранулама или у другим 

облицима у расутом стању, у судовима или непосредним 

паковањима, са садржајем преко 2 kg: 

-- остало: 

--- остало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 99 

Екстракт слада; прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, 

скроба или екстракта слада без додатка какаа или са додатком какаа у 

количини мањој од 40% по маси какаа, рачунато на потпуно 

одмашћену основу, на другом месту непоменути нити обухваћени; 

прехрамбени производи од роба из тар. бројева 0401 до 0404 без 

додатка какаа или са садржајем какаоа мањим од 5% по маси, 

рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути 

нити обухваћени: 

- Остало: 

- - остало: (осим екстракта слада) 

- - - остало 

2101 12 98 Остали препарати на бази кафе. 

2101 20 98 Остали препарати на бази чаја или мате-чаја. 

2106 90 59 Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити 

обухваћени: 

- Остало: 

- - остали: 

 

2106 90 98 Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити 

обухваћени: 

- Остало (осим концентрата беланчевина и текстуриране 

беланчевинасте материје): 

- - остали: 

- - - остали 
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3302 10 29 Мешавине мирисних материја и мешавине (укључујући алкохолне 

растворе) на бази једне или више тих материја, које се употребљавају 

као сировине у индустрији; остали препарати на бази мирисних 

материја, који се употребљавају у производњи пића: 

- Који се употребљавају у индустрији хране и пића: 

- - за употребу у индустрији пића: 

- - - препарати који садрже сва ароматична средства, карактеристична 

за пића: 

- - - - стварне алкохолне јачине, по запремини, преко 0,5% 

- - - - остало: 

- - - - - који не садрже млечне масти, сахарозу, изогликозу, гликозу или 

скроб или који садрже, по маси, мање од 1,5% млечне масти, 

5% сахарозе или изогликозе, 5% гликозе или скроба 

- - - - - остало 
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ЗАЈЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

која се односи на Кнежевину Андору 

 

1. У смислу овог споразума, Србија прихвата да се производи који се сврставају у Главе 

25-97 Хармонизованог система, а пореклом су из Кнежевине Андоре, третирају као 

да су пореклом из Заједнице. 

 

2. За производе наведене у тачки 1, за сврхе утврђивања статуса порекла Протокол 3 

примењиваће се mutatis mutandis.  
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ЗАЈЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА 

која се односи на Републику Сан Марино 

 

1. У смислу овог споразума, Србија прихвата да се производи који су пореклом 

из Републике Сан Марино, третирају као да су пореклом из Заједнице. 

 

2. За производе наведене у тачки 1, за сврхе утврђивања статуса порекла 

Протокол 3 примењиваће се mutatis mutandis.  
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ПРОТОКОЛ 4 

О КОПНЕНОМ ТРАНСПОРТУ 

ЧЛАН 1 

Циљ 

Циљ овог протокола је унапређивање сарадње између Страна у копненом 

транспорту, а посебно у транзитном саобраћају и обезбеђивање у ту сврху да се 

транспорт између и преко територија Страна развија на усклађен начин кроз 

потпуну и међузависну примену свих одредби овог протокола. 

ЧЛАН 2 

Поље примене 

1. Сарадња ће обухватати копнени транспорт, а посебно друмски, 

железнички и комбиновани транспорт, а укључиваће и релевантну 

инфраструктуру.  

2. У складу са поменутим, поље примене овог протокола обухватаће 

посебно: 

– транспортну инфраструктуру на територији једне или друге Стране у мери 

потребној за постизање циља овог протокола, 

– приступ тржишту, на основу реципроцитета, у области друмског транспорта, 

– основне правне и управне мере подршке, укључујући привредне, пореске, 

социјалне и техничке мере, 

– сарадњу на развоју система транспорта који испуњава еколошке потребе, 

– редовну размену информација о развоју транспортне политике Страна, 

посебно у погледу транспортне инфраструктуре.  

ЧЛАН 3 

Дефиниције 

У сврху овог протокола, примењиваће се следеће дефиниције: 

а) Транзитни саобраћај Заједнице: превоз ствари који обавља превозник 

који је основан у Заједници у транзиту преко територије Србије на 

релацији до државе чланице Заједнице или из ње; 

б) Транзитни саобраћај Србије: превоз ствари који обавља превозник који 

је основан у Србији у транзиту из Србије преко територије Заједнице са 

одредиштем у трећој земљи или ствари из треће земље којима је 

одредиште Србија.  
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ц) Комбиновани транспорт: транспорт робе при којем теретно возило, 

приколица, полуприколица, са вучним возилом или без њега, 

заменљиви сандук или контејнер од 20 стопа или више, користи друм 

као почетну или завршну деоницу путовања, а у осталом делу користи 

железницу или унутрашње пловне путеве или поморске услуге, када ова 

секција прелази 100 километара ваздушне линије и чини почетну или 

завршну деоницу путовања;     

– између тачке где се врши утовар и најближе одговарајуће железничке 

утоварне станице као почетне деонице, и између најближе одговарајуће 

железничке истоварне станице и тачке где се врши истовар на завршној 

деоници, или  

– у оквиру полупречника који не прелази 150 км ваздушне линије од луке 

унутрашње пловидбе или поморске луке утовара или истовара.  

ИНФРАСТРУКТУРА 

ЧЛАН 4 

Општа одредба 

Стране уговорнице су сагласне да усвоје међусобно усклађене мере за развој 

мултимодалне транспортне инфраструктурне мреже превоза као неопходног 

инструмента за решавање проблема који утичу на превоз ствари кроз Србију, 

посебно на паневропским коридорима VII и X и железничкој прузи од Београда 

до Врбнице (граница са Црном Гором) који чине део Основне регионалне 

транспортне мреже.   

ЧЛАН 5 

Планирање 

Развој мултимодалне регионалне транспортне мреже на територији Србије која 

задовољава потребе Србије и региона Југоисточне Европе и која обухвата 

главне друмске и железничке правце, унутрашње пловне путеве, речне луке, 

луке, аеродроме и друге релевантне врсте те мреже, од посебног интереса су за 

Заједницу и Србију. Ова мрежа дефинисана је у Меморандуму о разумевању за 

развој основне транспортне инфраструктурне мреже за Југоисточну Европу који 

су потписали министри из региона и Европска комисија у јуну 2004. године. 

Развој ове мреже и одређивање приоритета ће спровести Управни одбор који 

сачињавају представници сваке стране потписнице Меморандума.  

ЧЛАН 6 

Финансијски аспекти 

1. Заједница може финансијски подржати, у складу са чланом 116 

Споразума, потребне радове на инфраструктури из члана 5. Овај 

финансијски допринос може се остварити у облику кредита од 

Европске инвестиционе банке или било ком другом облику 

финансирања који може обезбедити даља додатна средства.  
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2. Како би се убрзали радови, Европска комисија ће настојати да, што је 

више могуће, подстиче употребу додатних средстава као што су 

улагања појединих држава чланица на билатералној основи или 

средства из јавних или приватних фондова. 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ И КОМБИНОВАНИ ТРАНСПОРТ 

ЧЛАН 7 

Општа одредба 

Стране ће усвојити међусобно усклађене мере потребне за развој и унапређење 

железничког и комбинованог транспорта као начина којим ће се у будућности 

обезбедити обављање највећег дела њиховог билатералног и транзитног 

транспорта кроз Србију под условима који су погоднији за животну средину.  

ЧЛАН 8 

Посебни аспекти у вези са инфраструктуром 

Као део модернизације железнице Србије, предузеће се неопходни кораци за 

усклађивање система за комбиновани транспорт, посебно у погледу развоја или 

изградње терминала, потребних профила и капацитета инфраструктуре, што 

захтева значајна улагања.  

ЧЛАН 9 

Мере подршке 

Стране ће предузети све неопходне кораке за подстицање развоја комбинованог 

транспорта. 

Сврха ових мера ће бити: 

– да се подстакну корисници и пошиљаоци да користе комбиновани транспорт; 

– да се комбиновани транспорт учини конкурентним друмском превозу, 

посебно кроз финансијску подршку Заједнице или Србије у контексту 

њихових законодавстава; 

– да се подстакне коришћење комбинованог транспорта на дугим релацијама и 

да се посебно унапреди коришћење заменљивих транспортних судова, 

контејнера и непраћеног комбинованог транспорта уопште;  

– да се побољша брзина и поузданост комбинованог транспорта, и посебно: 

– да се повећа учесталост возова у складу са потребама пошиљалаца и 

корисника; 

– да се смањи време чекања на терминалима и повећа њихова 

продуктивност; 
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– да се на прикладан начин уклоне све препреке са прилазних праваца 

како би се побољшао приступ комбинованом транспорту; 

– да се ускладе, тамо где је то потребно, тежине, димензије и техничке 

особине специјализоване опреме, посебно како би се обезбедила 

потребна усклађеност колосека, као и да се предузму координисане 

активности како би се наручила и ставила у рад опрема коју захтева 

ниво саобраћаја; 

– и, уопштено, да се предузме било која друга одговарајућа активност. 

ЧЛАН 10 

Улога железнице 

У вези са овлашћењима која имају државе и железнице, Стране ће, у погледу 

превоза путника и робе, препоручити својим железницама да: 

– убрзају сарадњу, било билатералну, мултилатералну или у оквиру 

међународних железничких организација, у свим областима, посебно у вези 

са побољшањем квалитета и безбедности услуга превоза; 

– покушају да заједнички успоставе систем организовања железница како би се 

подстакли пошиљаоци да шаљу терет железницом пре него друмом, посебно 

у транзиту, на основу лојалне конкуренције, и остављајући притом кориснику 

слободу избора у овом случају; 

– припреме учествовање Србије у спровођењу и будућем развоју правне 

тековине Заједнице (acquis) у области развоја железница.  

ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ 

ЧЛАН 11 

Опште одредбе 

1. У погледу заједничког приступа транспортним тржиштима, Стране су 

сагласне да, у почетку и без утицаја на став 2, задрже режим који 

произилази из билатералних споразума или других постојећих 

међународних билатералних инструмената закључених између 

појединих држава чланица Заједнице и Србије или, ако нема таквих 

споразума или инструмената, режим који произилази из de facto 

ситуације из 1991. године.  

Међутим, до закључења споразума између Заједнице и Србије о 

приступу друмском транспортном тржишту, како је предвиђено чланом 

12, и о накнадама за коришћење пута, како је предвиђено чланом 13(2), 

Србија ће сарађивати са државама чланицама Заједнице како би се 

изменили и допунили ови билатерални споразуми и прилагодили овом 

протоколу.  
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2. Стране се овим саглашавају да допусте транзитном саобраћају 

Заједнице неограничен приступ преко Србије, а транзитном саобраћају 

Србије преко Заједнице почевши од датума ступања на снагу овог 

споразума.  

3. Ако се као последица права одобрених у складу са ставом 2 транзитни 

саобраћај превозника из Заједнице повећа у толикој мери да изазове или 

прети да изазове озбиљну штету путној инфраструктури и/или протоку 

саобраћаја на правцима наведеним у члану 5, и ако се под истим 

условима појаве проблеми на територији Заједнице близу граница 

Србије, питање ће бити поднето Савету за стабилизацију и 

придруживање у складу са чланом 121. Споразума. Стране могу да 

предложе изузетне, привремене, недискриминаторне мере, ако је то 

потребно, за ограничавање или ублажавање такве штете.   

4. Ако Заједница утврди правила за смањење загађења, које стварају 

теретна возила, која су регистрована у Европској унији, као и за 

побољшање безбедности саобраћаја, сличан режим ће се применити на 

теретна возила која су регистрована у Србији која желе да се крећу 

преко територије Заједнице. Савет за стабилизацију и придруживање ће 

одлучити о неопходним модалитетима.    

5. Стране ће се уздржати од било каквог једностраног деловања које би 

могло довести до дискриминације између превозника или возила из 

Заједнице и превозника или возила из Србије. Свака уговорна страна ће 

предузети све кораке потребне ради олакшавања друмског транспорта 

према територији друге Стране уговорнице или преко ње.  

ЧЛАН 12 

Приступ тржишту 

Стране ће, сматрајући то приоритетним питањем, свака у складу са својим 

унутрашњим правилима, заједнички радити на тражењу: 

– активности које ће погодовати развоју транспортног система који задовољава 

потребе Страна уговорница, и који је, с једне стране, усклађен са 

довршавањем унутрашњег тржишта Заједнице и применом заједничке 

транспортне политике и, с друге стране, са привредним и транспортним 

политикама Србије; 

– коначног система за регулисање будућег приступа тржишту друмског 

транспорта између Страна уговорница на основу реципроцитета. 

ЧЛАН 13 

Накнаде за коришћење путева, путарине и друге накнаде 

1. Стране прихватају да накнаде за коришћење путева, путарине и друге 

накнаде на обе стране морају почивати на начелу забране 

дискриминације. 
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2. Стране ће приступити преговорима у циљу постизања споразума о 

накнадама за коришћење путева, што пре је то могуће, на основу 

правила које је о овом питању усвојила Заједница. Сврха овог 

Споразума ће посебно бити обезбеђивање слободног протока 

прекограничног саобраћаја, постепено уклањање разлика између 

система накнаде за коришћење путева које примењују Стране, као и 

отклањање нарушавања конкуренције која произилазе из оваквих 

разлика.  

3. Док се не заврше преговори наведени у ставу 2, Стране ће укинути 

дискриминацију између превозника Заједнице и Србије приликом 

убирања пореза и накнада за кретање односно поседовање теретних 

возила, као и пореза и накнада који настају у транспорту на територији 

Страна. Србија се обавезује да ће обавестити Европску комисију, ако то 

буде затражено, о износу пореза, путарина и накнада које примењују, 

као и о начинима њиховог обрачунавања.  

4. До закључивања споразума наведених у ставу 2. и у члану 12, свака 

промена предложена након ступања на снагу овог Споразума у вези са 

пореским обавезама, путаринама или другим накнадама, укључујући 

системе за њихово убирање, које се могу применити на саобраћај из 

Заједнице, који је у транзиту кроз Србију, биће подвргнути поступку 

претходних консултација. 

ЧЛАН 14 

Тежине и димензије 

1. Србија прихвата да моторна возила која испуњавају стандарде 

Заједнице у погледу тежине и димензије могу да се крећу слободно и 

без ограничења у том погледу на правцима из члана 5. Током шест 

месеци након ступања на снагу овог споразума моторна возила која не 

испуњавају постојеће стандарде Србије могу бити подвргнута посебној 

недискриминаторској накнади која одражава штету проузроковану због 

додатног осовинског оптерећења.  

2. Србија ће настојати да до краја пете године од ступања на снагу овог 

споразума усклади своје постојеће прописе и стандарде за изградњу 

путева са прописима која су на снази у Заједници и уложиће значајне 

напоре ради побољшања постојећих праваца обухваћених чланом 5 у 

складу са тим новим прописима и стандардима у оквиру предложеног 

рока, у складу са својим финансијским могућностима.  

ЧЛАН 15 

Животна средина 

1. Да би заштитиле животну средину, Стране ће настојати да уведу 

стандарде о емисији гасова и честица и нивоу буке за теретна возила, 

којима се обезбеђује висок степен заштите. 
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2. Ради пружања јасних информација индустрији и подстицања 

координисаног истраживања, програмирања и производње, на овом 

пољу ће се избегавати посебни национални стандарди.  

3.     Возила која задовољавају стандарде постављене међународним 

споразумима који се такође односе на животну средину могу да се 

крећу по територијама Страна без даљих ограничења.  

4. Стране ће, у сврху увођења нових стандарда, сарађивати на 

остваривању горепоменутих циљева.  

ЧЛАН 16 

Социјални аспекти 

1. Србија ће ускладити своје законодавство о обуци запослених код 

превозника у друмском теретном транспорту, посебно у погледу 

превоза опасних материја, са стандардима ЕЗ.  

2. Србија као уговорна страна Европског споразума о раду посада возила у 

међународном друмском транспорту (АЕТР) и Заједница ће, у највећој 

могућој мери, ускладити своју политику у вези са временом вожње, 

прекидима и периодима одмора за возаче и посаду, у вези са будућим 

развојем социјалног законодавства у овој области.  

3. Стране ће сарађивати у примени и спровођењу социјалног 

законодавства у области друмског транспорта. 

4. Стране ће обезбедити усклађеност својих закона о приступу професији 

превозника у друмском теретном транспорту због узајамног 

признавања. 

ЧЛАН 17 

Одредбе о саобраћају 

1. Стране ће удружити своја искуства и настојаће да ускладе своја 

законодавства ради побољшања протока саобраћаја током периода 

вршних оптерећења (викенди, државни празници, туристичка сезона). 

2. Стране ће, уопштено, подстицати увођење, развој и координацију 

информационог система у друмском саобраћају. 

3. Оне ће настојати да ускладе своја законодавства о превозу кварљиве 

робе, живих животиња и опасних материја. 

4. Стране ће, такође, настојати да ускладе техничку помоћ која ће се 

пружати возачима, пружање основних информација о саобраћају и 

другим питањима од интереса за туристе, и хитне службе укључујући и 

хитну помоћ. 
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ЧЛАН 18 

Безбедност на путу 

1. Србија ће ускладити своје законодавство о безбедности на путевима, 

посебно у погледу превоза опасних материја, са прописима Заједнице до 

краја треће године након ступања на снагу овог споразума. 

 

2.  Србија, као страна уговорница Европског споразума о међународном 

друмском превозу опасних материја (АДР) и Заједница ће, у највећој 

могућој мери, координисати своје политике у вези са превозом опасних 

материја.  

 

3. Стране ће сарађивати у примени и спровођењу прописа о безбедности на 

путу, посебно у погледу возачких дозвола и мера за смањење саобраћајних 

незгода. 

 

ПОЈЕДНОСТАВЉИВАЊЕ ФОРМАЛНОСТИ 

ЧЛАН 19 

Поједностављивање формалности 

1. Стране су сагласне да поједноставе проток ствари железницом и 

друмом, билатерално или у тразиту.  

2. Стране су сагласне да започну преговоре ради закључивања споразума 

о  олакшавању контрола и формалности у вези са превозом ствари.  

3. Стране су сагласне, у мери у којој је то потребно, да предузму 

заједничке активности у погледу усвајања даљих мера 

поједностављивања, као и да подстичу усвајање таквих мера. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 20 

Проширење поља примене 

Ако једна Страна закључи, на основу искуства у примени овог протокола, да су 

друге мере које нису обухваћене овим протоколом, значајне за координисану 

европску транспортну политику, а посебно да могу да помогну у решавању 

проблема транзитног саобраћаја, она ће у вези са тим поднети предлоге другој 

Страни.   

ЧЛАН 21 

Спровођење 

1. Сарадња између Страна одвијаће се у оквиру посебног пододбора који 

ће бити основан у складу са чланом 123. Споразума. 
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2. Овај пододбор ће посебно: 

а) припремити планове сарадње у области железничког и 

комбинованог транспорта, транспортног истраживања и заштите 

животне средине; 

б) анализирати примену одлука из овог протокола и предложити 

Одбору за стабилизацију и придруживање одговарајућа решења за 

све проблеме који би могли да се појаве; 

в) две године након ступања на снагу овог споразума проценити 

стање у погледу побољшања инфраструктуре и импликација 

слободног транзита; 

г) координисати надзор, предвиђања и друге статистичке послове у 

вези са међународним транспортом, а посебно транзитним 

саобраћајем.   
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ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА 

1. Заједница и Србија узимају на знање да су нивои емисије гасова и 

буке који су тренутно прихваћени у Заједници у сврху одобрења типа 

за теретна возила од 09. 11. 2006. године 
107

 следећи 
108

. 

 

Граничне вредности мерене тестовима ESC (Европски критеријум за возила у 

мировању) и ELR (Европски критеријум оптерећења):  

 

  Маса 

угљенмоноксида 

Маса 

угљоводоника 

Маса 

азотних 

оксида 

Маса 

честица 

Дим 

  (CO) 

 g/kWh 

(HC) 

 g/kWh 

(NOx) 

 g/kWh 

(PT) 

 g/kWh 
m

-1
 

Red  

B1 

Euro  

IV 
1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

 

Граничне вредности мерене тестом ETC (Европски тест за возила у покрету): 

  Маса 

угљенмоноксида  

Маса 

немеранских 

угљоводоника 

Маса 

метана 

 

Маса 

азотних 

оксида 

Маса 

честица 

  
(CO) 

 g/kWh 

(NMHC) 

 g/kWh 

(CH4) 

(a) 

 g/kWh 

(NOx) 

 g/kWh 

(PT)  (b) 

 g/kWh 

Red 

B1 

Euro 

IV 
4,0 0,55 1,1 3,5 0,03 

(а) За моторе који користе само природни гас; 

(б) Не примењује се на моторе који користе гас. 

2. У будућности, Заједница и Србија ће настојати да смање емисије 

моторних возила употребом последњих достигнућа у технологији контроле 

емисије возила заједно са побољшаним квалитетом моторног горива. 

                                                
107 Упутство Европског парламента и Савета 2005/55/EC од 28. септембра 2005. године о 

типу одобрења за теретна возила и моторе с обзиром на њихове емисије (Euro IV и V) 

(ОЈ Л 275, 20.10.2005., стр. 1). Упутство измењено и допуњено Уредбом (EC) бр. 

715/2007 (ОЈ Л 171, 29. 6.2007., стр. 1). 
108 Ове граничне вредности ће се ажурирати како је предвиђено у упутствима и сходно 

њиховим могућим будућим ревизијама.  
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ПРОТОКОЛ 5 

О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ИНДУСТРИЈИ ЧЕЛИКА 
 

 

1. Стране признају потребу да Србија неодложно реши сваку структурну 

слабост њеног сектора челика како би обезбедила глобалну конкуретност 

своје индустрије.  

 

2. У вези са обавезом утврђеном ставом 1(iii) члана 73. овог споразума, 

направиће се процена усклађености државне помоћи индустрији челика, 

како је дефинисана у Анексу I Смерница за националну регионалну 

помоћ 2007-2013, на основу критеријума који произилазе из примене 

члана 87. Уговора којим се оснива Европска Заједница за сектор челика, 

укључујући секундарно законодавство.  

 

3. У сврхе примене одредби става 1(iii) члана 73. Споразума у вези са 

индустријом челика, Заједница признаје да, у року од пет година од 

ступања на снагу овог споразума, Србија може изузетно одобрити 

државну помоћ за реструктурирање предузећа за производњу челика која 

су у тешкоћама, под условом да  

 

 то води дугорочној одрживости, под нормалним тржишним 

условима, предузећа којима се дају повластице, на крају периода 

реструктурирања, и 

 

 су износ и интензитет такве помоћи строго ограничени на оно што 

је неопходно за обнављање такве одрживости, а да се помоћ, где 

је то умесно, прогресивно смањује; 

 

 Србија представи програме реструктурирања који су повезани са 

глобалном рационализацијом која обухвата затварање 

неефикасних капацитета. Свако предузеће за производњу челика 

које прима помоћ за реструктурирање ће, колико је то могуће, 

обезбедити компензационе мере којима се компензују поремећаји 

конкуренције проузроковани давањем помоћи. 

 

4. Србија ће Комисији поднети на процену Државни програм 

реструктурирања и појединачне пословне планове за свако предузеће 

које прима помоћ у реструктурирању, који показују да су горенаведени 

услови испуњени.  

 

Појединачне пословне планове ће процењивати и одобрити тело за 

контролу државне помоћи Србије у погледу њихове усклађености са 

ставом 3 овог протокола. 

   

Европска Комисија ће потврдити да је Државни програм 

реструктурирања у складу са условима из става 3.  
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5. Европска Комисија ће контролисати спровођење планова, у сарадњи са 

надлежним државним телима, посебно телом који контролише државну 

помоћ Србије.   

 

Ако контрола покаже да је помоћ корисницима, која није одобрена у 

Државном програму за реструктурирање или било каква помоћ за 

реструктурирање предузећима за производњу челика, која није наведена 

у Државном програму за реструктурирање, одобрена од датума 

потписивања овог споразума и надаље, орган који контролише државну 

помоћ Србије ће обезбедити да таква помоћ буде враћена.   

 

6. На захтев, Заједница ће пружити Србији техничку помоћ за припрему 

Државног програма реструктурирања и појединачних пословних 

планова.  

 

7. Свака страна ће обезбедити потпуну транспарентност у погледу државне 

помоћи. Посебно ће бити успостављена потпуна и стална размена 

информација у погледу државне помоћи одобрене производњи челика у 

Србији и спровођењу програма реструктурирања и пословних планова.  

 

8. Савет за стабилизацију и придруживање ће вршити надзор над применом 

услова предвиђених у ставовима 1. до 4. горе. У том циљу, Савет за 

стабилизацију и придруживање може припремити правила за 

спровођење.    

 

9. Ако једна од страна сматра да одређена пракса друге стране није у 

складу са условима овог Протокола, и ако та пракса изазове или прети да 

изазове штету интересима прве стране или материјалну повреду њеној 

домаћој индустрији, друга страна може предузети одговарајуће мере 

након консултација са Пододбором који се бави питањима конкуренције 

или тридесет радних дана након упућивања на такве консултације.  
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ПРОТОКОЛ 6 

 
О УЗАЈАМНОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ  

ПОМОЋИ У ЦАРИНСКИМ ПИТАЊИМА 
 

 

ЧЛАН 1. 

Дефиниције 

 

У смислу овог протокола: 

 

а) „царински прописи” су закони и прописи који се примењују на територијама 

страна уговорница, којима се уређује увоз, извоз и транзит робе и њено 

стављање у неки други царински режим или поступак, укључујући мере 

забране, ограничења и контроле; 

 

б) „орган молилац” је надлежан административни орган који је за то одредила 

страна уговорница и који, на основу овог протокола, подноси захтев за 

помоћ; 

 

в) „замољени орган” је надлежан административни орган који је за то одредила 

страна уговорница и који, на основу овог протокола, прима захтев за помоћ; 

 

г) „лични подаци” су сви подаци који се односе на физичко лице чији је  

идентитет утврђен или га је могуће утврдити; 

 

д) „радња којом се крше царински прописи” је сваки прекршај или покушај 

прекршаја царинских прописа. 

 

ЧЛАН 2. 

Област примене 

 

1. Стране уговорнице пружиће једна другој помоћ, у оквиру својe 

надлежности, на начин и под условима предвиђеним овим протоколом, како 

би обезбедиле правилну примену царинских прописа, посебно у спречавању, 

истраживању и борби против прекршаја царинских прописа.  

 

2. Помоћ у царинским питањима, која је предвиђена овим протоколом, 

примењиваће се на све административне органе страна уговорница који су 

надлежни за спровођење овог протокола. Она неће доводити у питање 

правила којима се уређује узајамна помоћ у кривичним стварима. Такође, 

неће обухватити информације које су добијене на захтев судских органа, на 

основу њихових овлашћења, осим ако ти органи не одобре саопштавања тих 

информација. 

 

3. Помоћ у наплати царине, пореза или новчаних казни није обухваћена овим 

протоколом. 
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ЧЛАН 3. 

Помоћ на основу захтева 

 

1. На захтев органа молиоца, замољени орган доставиће све одговарајуће 

информације које могу да обезбеде правилну примену царинских прописа, 

укључујући и информације о уоченим или планираним радњама којима се 

крше или би могли да се прекрше царински прописи. 

 

2. На захтев органа молиоца, замољени орган доставиће обавештење: 

 

а) да ли је роба која је извезена са територије једне од страна уговорница, 

на прописан начин увезена на територију друге стране уговорнице 

наводећи, по потреби, врсту царинског поступка који је спроведен над 

том робом; 

б) да ли је роба која је увезена на територију једне од страна уговорница, на 

прописан начин извезена са територије друге стране уговорнице 

наводећи, по потреби, врсту царинског поступка који је спроведен над 

том робом. 

 

3. На захтев органа молиоца, замољени орган ће, у оквиру својих законских 

овлашћења, предузети неопходне мере како би обезбедиo посебан надзор 

над: 

 

а) физичким или правним лицима за која постојe оправдани разлози за 

сумњу да су умешана или да су била умешана у радње којима се крше 

царински прописи; 

 

б) местима где је роба смештена или би могла да буде смештена на такав 

начин да постоје оправдани разлози за сумњу да постоји намера да се та 

роба употреби у радњама којима се крше царински прописи; 

 

в) робом која се превози или која може бити превезена на такав начин да 

постоје оправдани разлози за сумњу да постоји намера да се та роба 

употреби у радњама којима се крше царински прописи; 

 

г) превозним средствима која се користе или која могу бити коришћена на 

такав начин да постојe оправдани разлози за сумњу да постоји намера да 

се користе у радњама којима се крше царински прописи. 

 

ЧЛАН 4. 

Помоћ по сопственој иницијативи 

 

Стране уговорнице, самоиницијативно и у складу са својим законима и 

прописима, пружаће једна другој помоћ, ако сматрају да је то неопходно ради 

правилне примене царинских прописа, посебно ће достављати информације које 

се односе на: 
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а) активности које представљају или које могу да представљају радње 

којима се крше царински прописи и које могу да буду од интереса за 

другу страну уговорницу; 

 

б) нова средства или методе којима се крше царински прописи; 

 

в) робу за коју се зна да је предмет кршења царинских прописа; 

 

г) физичка или правна лица за која постоји основана сумња да су умешана 

или да су била умешана у радње којима се крше царински прописи; 

 

д) превозна средства за која постоји основана сумња да су коришћена, да се 

користе или да би могла бити коришћена у радњама којима се крше 

царински прописи.  

 

ЧЛАН 5. 

Достављање, обавештавање 

 

На захтев органа молиоца, замољени орган, у складу са законима и прописима 

који се примењују на замољени орган, предузеће све неопходне мере да: 

 

а) достави сва документа, 

 

б) обавести о свим решењима,  

 

донетим у складу са овим протоколом од стране органа молиоца, примаоцу који 

има пребивалиште или који је регистрован на територији замољеног органа.  

 

Захтеви за достављање докумената или за обавештавање о донетим решењима 

подносе се у писменом облику, на службеном језику замољеног органа или на 

језику који је прихватљив за замољени орган. 

 

ЧЛАН 6. 

Облик и садржина захтева за помоћ 

1. Захтеви у складу са овим протоколом подносе се у писменом облику. Уз 

захтев се прилажу документа неопходна за његово извршење. Ако је 

потребно због хитности случаја, могу да се прихвате и усмени захтеви, који 

морају одмах да се потврде у писменом облику. 

 

2. Захтеви из става 1. садрже следеће податке: 

 

а) назив органа молиоца; 

 

б) мере које се захтевају; 

 

в) предмет захтева и разлог за подношење захтева; 

 

г) који се закони или прописи и други правни акти примењују; 
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д) тачне и детаљне податке о физичким или правним лицима која су 

предмет истражних радњи; 

ђ)    краћи приказ одговарајућих чињеница и већ спроведених истражних 

радњи. 

 

3.   Захтеви се подносе на службеном језику замољеног органа или на језику 

који је прихватљив за тај орган. Овај услов се неће примењивати на било 

који од докумената који се прилажу уз захтев у складу са одредбама става 1. 

 

4.   Ако захтев не испуњава горе наведене формалне услове, може да се затражи 

његова исправка или допуна; у међувремену, могу се применити мере 

предострожности. 

 

 

 

ЧЛАН 7. 

Поступање по захтеву 

 

1.  Замољени орган ће, да би удовољио захтеву за помоћ, у границама својих 

надлежности и расположивих средстава, поступати као да ради у своје име 

или на захтев других органа исте стране уговорнице, и то на тај начин што 

ће доставити расположиве информације, обавити одговарајуће истражне 

радње или организовати њихово спровођење. Ова одредба ће се 

примењивати и на све друге органе којима је замољени орган упутио захтев 

када он сам не може да удовољи захтеву. 

 

2.  Захтеви за помоћ решаваће се у складу са законима и прописима стране 

уговорнице која   је примила захтев. 

 

3.  На прописан начин овлашћена службена лица једне стране уговорнице могу, 

уз сагласност друге укључене стране уговорнице и под условима које та 

страна одреди, да бораве у просторијама замољеног органа или неког другог 

заинтересованог органа, сагласно ставу 1, с циљем да добију информације у 

вези са активностима које представљају или које могу да буду радње којима 

се крше царински прописи и које су органу молиоцу потребне у смислу 

овога протокола. 

 

4.  Овлашћена службена лица једне стране уговорнице могу, уз сагласност 

друге укључене стране уговорнице и под условима које та страна одреди, да 

присуствују истражним радњама које се спроводе на њеној територији. 

 

 

 

ЧЛАН 8. 

Облик у којем ће информације бити достављене 

 

1.  Замољени орган достављаће резултате истражних радњи органу молиоцу у 

писменом облику заједно са одговарајућим документима, овереним 

копијама или другим прилозима. 
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2.    Ове информације могу да буду у електронском облику. 

 

3. Оригинална документа ће се достављати само на захтев, у случајевима када 

оверене копије нису довољне. Оригинали ће што пре бити враћени. 
 

ЧЛАН 9. 

Изузеци од обавезе пружања помоћи 

 

1.  Помоћ може да се одбије или да се пружи уз поштовање одређених услова и 

захтева у случају када једна страна уговорница сматра да би помоћ пружена 

на основу овог протокола: 

 

а) могла нанети штету суверенитету Србије или државе чланице од које је 

помоћ затражена сагласно овом протоколу или 

б) могла нанети штету јавном поретку, безбедности или другим битним 

интересима, посебно у случајевима који се наводе у члану 10. став 2. или 

в) могла да доведе до повреде индустријске, трговинске или професионалне 

тајне. 

 

2.  Замољени орган може да одложи пружање помоћи уколико би таква помоћ 

могла утицати на истрагу, кривично гоњење или судске поступке који су у 

току. У том случају, замољени орган ће консултовати органа молиоца како 

би се утврдило да ли помоћ може да се пружи под условима замољеног 

органа. 

 

3.  Када орган молилац затражи помоћ коју он сам не би могао да пружи, у 

случају да је иста од њега затражена, он ће на то указати у свом захтеву. 

Замољеном органу је у том случају препуштено да одлучи како ће да 

одговори на такав захтев. 

 

4.  У случајевима из ст. 1. и 2. замољени орган мора одмах да обавeсти органa 

молиоца о својој одлуци, као и о разлозима за њено доношење. 

 

 

ЧЛАН 10. 

Размена информација и поверљивост 

 

1. Свака информација саопштена у било ком облику у складу са овим 

протоколом је поверљиве или рестриктивне природе, у зависности од 

прописа који се примењују у свакој од страна уговорница. Информација ће 

бити обухваћена обавезом чувања службене тајне и уживаће исту заштиту 

коју слична информација ужива у складу са прописима стране уговорнице 

која ју је примила и одговарајућим одредбама које се примењују на органе у 

Заједници.   

 

2.  Информације о личним подацима могу да се размењују само ако се страна 

уговорница која може да их прими обавеже да ће обезбедити заштиту 

података која је најмање на истом нивоу заштите коју уживају подаци у 

таквом случају у страни уговорници која може да их достави. У ту сврху, 
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стране уговорнице ће достављати једна другој информације о правилима 

која примјењују, укључујући и, по потреби, и информације о законским 

одредбама које су на снази у државама чланицама Заједнице. 

 

3.  Коришћење информација које су добијене у складу са овим протоколом у 

судским или управним поступцима који су покренути у вези са радњама 

којима се крше царински прописи сматра се сврхом која је предвиђена овим 

протоклом. Према томе, стране уговорнице могу у својим евиденцијама 

доказа, извештајима и сведочењима и у поступцима и оптужбама пред 

судовима да као доказ користе добијене информације и документа у која су 

стекла увид, у складу са одредбама овога протокола. Надлежни органи који 

су доставили наведене информације или одобрили приступ наведеним 

документима биће обавештени о таквој употреби информација. 

 

4.  Добијене информације могу да се користе искључиво у сврхе које су 

предвиђене овим протоколом. У случају када једна страна уговорница жели 

да користи такве нформације у друге сврхе, за то мора да добије претходну 

писмену сагласност органа који је пружио ту информацију. У том случају, 

таква употреба ће бити предмет ограничења која тај орган утврди. 

 

ЧЛАН 11. 

Вештаци и сведоци 

 

Службено лице замољеног органа може да буде овлашћено да се, у границама 

датог овлашћења, појави у својству вештака или сведока у судским или 

управним поступцима који се воде у вези са питањима која су обухваћена овим 

протоколом и да достави предмете, документа или њихове оверене копије у 

сврхе наведених поступака. У позиву за саслушање мора тачно да се назначи 

пред којим ће се судским или управним органима службено лице појавити, у 

вези са којим предметима, као и у ком ће својству, сходно положају или 

квалификацијама, службено лице бити испитано. 

 

ЧЛАН 12. 

Трошкови помоћи 

 

Стране уговорнице неће потраживати једна од друге никаква средства на име 

трошкова насталих у складу са овим протоколом, осим средстава за трошкове 

вештака и сведока, као и средстава за трошкове тумача и преводилаца који нису 

запослени као државни службеници. 

 

ЧЛАН 13. 

Спровођење 

 

1.  Овај протокол спроводиће царински органи Србије, с једне стране, а с друге 

стране, надлежне службе Европске комисије и царински органи држава 

чланица, у зависности од случаја. Они ће одлучивати о свим практичним 

мерама и аранжманима неопходним за његово спровођење, узимајући у 

обзир важећа правила, посебно у области заштите података. Они могу да 

препоруче надлежним органима измене и допуне за које сматрају да би 

требало да се унесу у овај протокол. 
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2.  Стране уговорнице ће се узајамно консултовати и након тога стално 

обавештавати једна другу о детаљним правилима за спровођење која буду 

усвојена у складу са одредбама овог протокола. 

 

ЧЛАН 14. 

Остали споразуми 

 

1.  Узимајући у обзир надлежности Заједнице и држава чланица, одредбе овога 

протокола: 

 

а) неће утицати на обавезе страна уговорница које проистичу из било ког 

другог међународног споразума или конвенције; 

б) сматраће се допуном споразума о узајамној помоћи који су закључени 

или који могу бити закључени између појединих држава чланица и 

Србије; и 

в) неће утицати на прописе Заједнице којима је уређена размена 

информација између надлежних служби Европске комисије и царинских 

органа држава чланица, које су добијене у складу са овим протоколом и 

које би могле да буду од интересе за Заједницу. 

 

2.  Без обзира на одредбе става 1, одредбе овога проткола имаће првенство у 

односу на одредбе свакога двостраног споразума о узајамној помоћи који је 

закључен или који би могао бити закључен између поједине државе чланице 

и Србије, ако његове одредбе нису у складу с одредбама овог протокола. 

 

3.  У погледу питања која се односе на примену овога протокола, стране 

уговорнице ће се узајамно консултовати ради њиховог решавања у оквиру 

Одбора за стабилизацију и придруживање, који је установљен у складу са 

чланом 119. овог споразума. 
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ПРОТОКОЛ 7 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

ПОГЛАВЉЕ I 

 

ЦИЉ И ПОЉЕ ПРИМЕНЕ 

 

 

Члан 1 

Циљ 

 

Циљ овог протокола је избегавање и решавање спорова између страна у циљу 

постизања  узајамно прихватљивих решења.  

 

 

Члан 2 

Поље примене 

 

Одредбе овог протокола ће се примењивати само у погледу спорова који се тичу 

тумачења и примене доле наведених одредби, укључујући ту и када страна 

сматра да мера коју је друга страна усвојила, или пропуштање друге стране да 

поступи, представља кршење њених обавеза које из њих проистичу: 

 

1. Наслов IV (Слободно кретање робе) осим чланова 33, 40, 41. ставови 1, 4. 

и 5. (у мери у којој се тичу мера усвојених у складу са чланом 41. ставом 

1.)  и члана 47; 

 

2. Наслов V (Кретање радника, пословно настањивање, пружање услуга, 

капитал): 

 

– Поглавље II Пословно настањивање (чланови од 52. до 56. и члан 58), 

– Поглавље III Пружање услуга (чланови 59, 60. и 61. ставови 2 и  

3), 

– Поглавље IV Текућа плаћања и кретање капитала (члан 62. и члан 63. 

осим друге реченице става 3), 

– Поглавље V Опште одредбе (чланови 65-71).  

 

3. Наслов VI (Усклађивање прописа, примена прописа и правила 

конкуренције): 

– Члан 75. став 2. (интелектуална, индустријска и комерцијална 

својина) и члан 76. ставови 1, 2 (тачка 1) и од 3. до 6. (јавне набавке). 
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ПОГЛАВЉЕ II 

 

 

ПОСТУПАК РЕШАВАЊА СПОРОВА 

 

 

ОДЕЉАК I – АРБИТРАЖНИ ПОСТУПАК 

 

 

Члан 3 

Покретање  арбитражног поступка 

 

1. Ако стране нису успеле да разреше спор, тужилац може, под условима 

из члана 130. овог споразума, поднети туженој страни, као и Одбору за 

стабилизацију и придруживање писмени захтев за образовање 

арбитражног већа. 

 

2. Тужилац ће у свом захтеву навести предмет спора и, у зависности од 

случаја, меру коју је друга страна усвојила или пропуштање да поступи, за 

које тужилац сматра да представљају повреду одредби Споразума 

наведених у члану 2. Протокола. 

 

 

Члан 4 

Састав арбитражног већа 

 

1. Арбитражно веће биће састављено од три арбитра.  

 

2. У року од 10 дана од подношења захтева за образовање арбитражног 

већа Одбору за стабилизацију и придруживање, стране ће извршити 

консултације како би постигле споразум о саставу арбитражног већа.  

 

3. У случају да стране не могу да се постигну споразум око састава 

арбитражног већа у року предвиђеним ставом 2, свака страна може да 

захтева од председавајућег Одбора за стабилизацију и придруживање или од 

њеног/његовог представника да изабере три члана жребом са листе арбитара 

предвиђене чланом 15, једног из реда лица која је Одбору за стабилизацију и 

придруживање предложио тужилац, једног из реда лица која је Одбору за 

придруживање предложио тужени и једног из реда арбитара које су стране 

одрабрале да поступају у својству председавајућег арбитражног већа.  

 

У случају да се стране сагласе о једном или више чланова арбитражног 

већа, преостали члан(ови) ће бити именован(и) у складу са истим 

поступком.  

 

4. Председавајући Одбора за стабилизацију и придруживање или њен/његов 

представник вршиће избор арбитара у присуству представника сваке стране. 

 

5. Датумом образовања арбитражног већа сматраће се датум када је 

председавајући арбитражног већа обавештен о именовању три арбитра 
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путем заједничког споразума страна, или, у зависности од случаја, 

датум њиховог избора у складу са ставом 3. 

 

6. Када страна сматра да неки арбитар не испуњава услове предвиђене у 

Кодексу понашања наведеном у члану 18, стране ће се консултовати и, 

ако се сагласе, заменити арбитра, а замену изабрати у складу са ставом 

7. Ако се стране не сагласе да је потребно да се арбитар замени, 

питање ће бити упућено  председавајућем арбитражног већа, чија ће 

одлука бити коначна.  

 

Када страна сматра да  председавајући арбитражног већа не испуњава 

услове предвиђене у Кодексу понашања наведеном у члану 18, питање ће 

бити прослеђено једном од преосталих чланова из реда арбитара изабраних 

да врше функцију председавајућег, чије име ће жребом бити извучено од 

стране председавајућег Одбора за стабилизацију и придруживање, или 

њеног/његовог представника, у присуству представника сваке стране, осим 

ако се стране не споразумеју другачије.   

 

7. Ако један арбитар није у могућности да учествује у поступку, ако се повуче 

или буде замењен у складу са ставом 6, замена се бира у року од пет дана, 

према поступку примењеном приликом именовања изворног арбитра. Током 

периода за спровођење овог поступка, застаје се са поступком пред већем. 

 

 

Члан 5 

Одлука арбитражног већа о спору 

 

1. Арбитражно веће ће саопштити своју одлуку о спору странама и Одбору за 

стабилизацију и придруживање у року од 90 дана од дана образовања 

арбитражног већа. Ако процени да неће моћи да одржи овај рок, 

председавајући већа мора о томе писмено да обавести Одбор за 

стабилизацију и придруживање и стране, наводећи разлоге за кашњење. Ни 

под којим условима одлука о спору неће бити донета након протека 120 дана 

од дана образовања већа.  

 

2. У хитним случајевима, укључујући случајеве где је у питању кварљива 

роба, арбитражно веће ће уложити све напоре да донесе одлуку о спору у 

року од 45 дана од дана образовања већа. Ни под којим условима одлука о 

спору неће бити донета након протека 100 дана од дана образовања већа. 

Арбитражно веће може донети претходну одлуку о претходном питању о 

хитности случаја у року од 10 дана од дана образовања већа.  

 

3. У одлуци о спору ће бити наведено утврђено чињенично стање, 

применљивост релевантних одредби овог споразума и основно 

образложење утврђених чињеница и закључака који се у њој налазе. 

Одлука о спору може да садржи препоруке о мерама које треба да 

буду усвојене ради њеног спровођења.  

 

4. Тужилац може повући своју тужбу писменим обавештењем упућеним 

председавајућем арбитражног већа, Одбору за стабилизацију и 
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придруживање и другој страни, у било које време пре него што је 

странама и Одбору за стабилизацију и придруживање саопштена одлука 

о спору. Ово повлачење је без утицаја на право тужиоца да касније 

поднесе нову тужбу у вези са истом мером. 

 

5. Арбитражно веће може, на захтев обе стране, да прекине свој рад у било које 

време за период који не прелази 12 месеци. Након протека рока од 12 

месеци, овлашћење за образовање већа престаје, без утицаја на право 

тужиоца да у каснијем стадијуму захтева образовање већа у вези са истом 

мером. 
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ОДЕЉАК II – ПОШТОВАЊЕ ОДЛУКЕ 

 

 

Члан 6 

Усаглашавање  са одлуком арбитражног већа о спору 

 

Свака страна ће предузети мере неопходне за поступање у складу са 

одлуком арбитражног већа о спору, а стране ће настојати да се сагласе 

око разумног рока који је потребан за усаглашавање са одлуком.  

 

 

Члан 7 

Разумни рок за усаглашавање са одлуком арбитражног већа о спору  

       

                                             

1. Најкасније 30 дана након саопштавања одлуке странама, тужени ће 

обавестити тужиоца о времену које ће му бити потребно за 

усаглашавање са њом (у даљем тексту "разумни рок"). Обе стране ће 

настојати да се сагласе око разумног рока.  

 

2. Ако постоји несагласност страна у погледу разумног рока за 

усаглашавање са одлуком арбитражног већа, тужилац може захтевати 

од Одбора за стабилизацију и придруживање, у року од 20 дана од дана 

учињеног обавештења тужиоцу у складу са претходним ставом, да 

поново сазове изворно арбитражно веће да би утврдило дужину 

разумног рока. Арбитражно веће ће саопштити своју одлуку у року од 

20 дана од дана подношења захтева.   

 

3. У случају да изворно веће или неки његови чланови нису у могућности да 

се поново окупе, примениће се поступци предвиђени у члану 4. овог 

протокола. Веће ће саопштити  своју одлуку у року од 20 дана од дана 

образовања већа. 

 

 

Члан 8 

Преиспитивање мера предузетих у циљу усаглашавања са одлуком арбитражног 

већа о спору 

 

1. Тужени ће обавестити другу страну и Одбор за стабилизацију и 

придруживање, пре протека разумног рока, о мерама које је предузео 

ради усаглашавања са одлуком арбитражног већа.  

2. У случају несагласности Страна, у вези са било којом мером саопштеном у 

складу са ставом 1, у погледу њене усаглашености  са одредбама Споразума 

наведеним у члану 2. Протокола, тужилац може да затражи да изворно 

арбитражно веће одлучи о ствари. Такав захтев треба да садржи 

образложење зашто мера није у сагласности са овим споразумом. Поново 

сазвано арбитражно веће ће донети одлуку у року од 45 дана од дана свог 

поновног образовања.  



- 709 - 

 

3. У случају да изворно арбитражно веће или неки од његових чланова нису у 

могућности да се поново окупе, примениће се поступци регулисани у члану 

4. Протокола. Веће ће саопштити своју одлуку у року од 45 дана од дана 

његовог образовања.  

 

 

 

Члан 9 

Привремена средства у случају непоштовања одлуке арбитражног већа о спору 

 

1. Ако тужени пропусти да саопшти мере предузете ради усаглашавања са 

одлуком арбитражног већа пре истека разумног рока или ако арбитражно 

веће одлучи да мере о којима је тужени обавестио другу страну у складу са 

чланом 8. ставом 1. нису у сагласности са обавезама те стране предвиђеним 

овим споразумом, тужена страна ће, ако тужилац то захтева, представити 

понуду за привремену компензацију.   

 

2. У случају да не дође до договора о привременој компензацији у року од 30 

дана од протека разумног рока или од одлуке арбитражног већа у складу са 

чланом 8. да предузета мера није у складу са овим споразумом, тужилац 

има право да, након обавештавања друге стране и Одбора за стабилизацију 

и придруживање, суспендује примену повластица одобрених одредбама 

Споразума наведених у члану 2. овог протокола, на нивоу са једнако 

неповољним економским утицајем који је проузрокован кршењем . 

Тужилац може спровести суспензију 10 дана након датума учињеног 

обавештења, осим уколико тужени није затражио арбитражу у складу са 

ставом 3.  

 

3. Ако тужени сматра да интензитет суспензије није једнак неповољном 

економском утицају проузрокованим кршењем, он може, пре протека рока 

од 10 дана предвиђеног ставом 2, поднети писмени захтев председавајућем 

изворног арбитражног већа за поновно сазивање изворног арбитражног већа. 

Арбитражно веће ће странама и Одбору за стабилизацију и придруживање 

саопштити своју одлуку о интензитету суспензије повластица у року од 30 

дана од дана подношења захтева. Повластице неће бити суспендоване док 

арбитражно веће не донесе одлуку, а свака суспензија ће бити усаглашена са 

одлуком арбитражног већа.  

 

4. Суспензија повластица биће привремена и примењена само док мера за 

коју је утврђено да крши Споразум не буде повучена или измењена 

тако да буде усаглашена са Споразумом, или док стране споразумно не 

реше спор.  

Члан 10 

Преиспитивање  мера  предузетих ради усаглашавања након суспензије 

повластица 

 

1. Тужени ће обавестити тужиоца и Одбор за стабилизацију и придруживање о 

предузетим мерама усаглашавања са одлуком арбитражног већа и о свом 

захтеву за прекидом суспензије повластица које је применио тужилац. 
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2. Ако стране не постигну споразум о усаглашености саопштених мера са 

Споразумом у року од 30 дана од дана подношења обавештења о 

предузетим мерама, тужилац може поднети писмени захтев 

председавајућем изворног арбитражног већа да оно одлучи о овом 

питању. Такав захтев ће истовремено бити саопштен другој страни и 

Одбору за стабилизацију и придруживање. Одлука арбитражног већа ће 

бити саопштена у року од 45 дана од подношења писменог захтева. Ако 

арбитражно веће одлучи да предузета мера није усаглашена са 

Споразумом, оно ће утврдити да ли тужилац може да настави суспензију 

повластица са истим или различитим интензитетом. У случају да 

арбитражно веће донесе одлуку да је предузета мера у складу са овим 

споразумом, суспензија повластица ће бити прекинута.  

 

3. У случају да изворно арбитражно веће или неко од његових чланова нису у 

могућности да се поново састану, примениће се поступци предвиђени у 

члану 4. Рок за саопштавање одлуке остаје 45 дана од дана образовања већа.  
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ОДЕЉАК III – ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 11 

Јавност рада 

 

Састанци арбитражног већа ће бити отворени за јавност под условима 

предвиђеним у Пословнику о раду наведеном у члану 18, осим ако арбитражно 

веће не одлучи другачије по свом нахођењу или на захтев страна. 

 

 

Члан 12 

Информације и технички савети 

 

На захтев једне стране или на своју иницијативу, веће може потражити 

информацију из било којег извора за који сматра да је прикладан у поступку 

пред већем. Веће ће такође имати право да тражи мишљење вештака када то 

сматра прикладним. Свака информација прибављена на овај начин мора бити 

саопштена обема странама и отворена за коментаре. Заинтересоване стране ће 

бити овлашћене да поднесу amicus curiae прилоге арбитражном већу у складу 

са условима наведеним у Пословнику о раду наведеном у члану 18. 

 

 

Члан 13 

Начела тумачења 

 

Арбитражна већа ће примењивати и тумачити одредбе овог споразума у складу 

са обичајним правилима тумачења међународног јавног права, укључујући 

правила Бечке конвенције о уговорном праву. Она неће тумачити правне 

тековине Европских заједница. Чињеница да је нека одредба идентична по 

садржини одредби Уговора о оснивању Европских заједница неће бити 

одлучујућа приликом тумачења те одредбе. 

 

 

Члан 14 

Одлуке арбитражног већа 

 

1. Све одлуке арбитражног већа, укључујући и одлуке о предмету спора, 

ће бити доношене већином гласова. 

 

2. Све одлуке о предмету спора арбитражног већа су обавезујуће за стране. 

Оне ће бити саопштене странама и Одбору за стабилизацију и 

придруживање, који ће их учинити јавно доступним осим ако консензусом 

не одлучи другачије.  
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ПОГЛАВЉЕ III 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 15 

Листа  арбитара 

 

1. Одбор за стабилизацију и придруживање ће, најкасније 6 месеци након 

ступања на снагу овог протокола, утврдити листу од 15 лица која су вољна и 

способна да врше функцију арбитра. Свака страна може да изабере 5 лица за 

вршење функције арбитра. Стране ће се такође сагласити око 5 лица која ће 

вршити функцију председавајућих арбитражних већа. Одбор за 

стабилизацију и придруживање ће обезбедити да поменута листа буде све 

време одржавана на поменутом нивоу.  

 

2. Арбитри би требало да поседују посебна знања и искуства у области права, 

међународног права, права Заједнице и/или међународне трговине. Они ће 

бити независни, деловаће у сопствено име и неће бити повезани са нити 

примати упутства од било које организације или владе и понашаће се у 

складу са Кодексом понашања наведеним у члану 18.  

 

 

Члан 16 

Однос према  обавезама из чланства у Светској трговинској организацији 

 

Након коначног приступања Србије Светској трговинској организацији (СТО), 

примењиваће се следећа правила:  

 

1. Арбитражна већа установљена у складу са овим протоколом неће 

одлучивати о споровима који се односе на права и обавезе сваке од страна 

према Споразуму о оснивању СТО; 

 

2. Право било које стране да се позове на одредбе о решавању спорова 

овог протокола неће утицати на било коју иницијативу у оквиру 

СТО, укључујући покретање поступка за решавање спорова . 

Међутим, када је страна, у погледу одређене мере, покренула 

поступак решавања спора, било у складу са чланом 3(1) овог 

протокола било у складу са Споразумом СТО, она не може 

покренути поступак решавања спора поводом исте мере пред другим 

форумом док се не оконча претходно покренути поступак. За сврхе 

ове тачке, поступци решавања спорова предвиђени Споразумом СТО 

сматрају се покренутим захтевом стране за формирање панела у 

складу са чланом 6. Споразума о правилима и поступцима за решавање 

спорова СТО; 

 

3. Ништа у овом споразуму неће спречити страну да примени суспензију 

обавеза коју је одобрило Тело за решавање спорова СТО. 
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Члан 17 

Рокови 

 

1. Сви рокови предвиђени овим протоколом рачунаће се у календарским 

данима од првог наредног дана који следи након одређене радње или 

чињенице на које се односе. 

 

2. Било који рок из овог протокола може бити продужен споразумом између 

страна. 

 

3. Било који рок из овог протокола може, такође, бити продужен од стране 

председавајућег арбитражног већа, на образложени захтев неке од страна 

или на његову/њену иницијативу.  

 

 

Члан 18 

Пословник о раду, Кодекс понашања и измене овог протокола 

 

1. Савет за стабилизацију и придруживање ће, најкасније 6 месеци након 

ступања на снагу овог протокола, утврдити Пословник о раду за вођење 

поступка пред арбитражним већем.   

2. Савет за стабилизацију и придруживање ће, накасније 6 месеци након 

ступања на снагу овог протокола, допунити Пословник о раду  Кодексом 

понашања, који гарантује независност и непристрасност арбитара.  

3. Савет за стабилизацију и придруживање може одлучити да измени овај 

Протокол, са изузетком члана 2. овог протокола.   
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ЗАВРШНИ АКТ 

 

Овлашћени представници: 

КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ, 

РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ, 

ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ, 

КРАЉЕВИНЕ ДАНСКЕ, 

САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ НЕМАЧКЕ, 

РЕПУБЛИКЕ ЕСТОНИЈЕ, 

РЕПУБЛИКЕ ГРЧКЕ, 

КРАЉЕВИНЕ ШПАНИЈЕ, 

РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ, 

ИРСКЕ, 

РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ, 

РЕПУБЛИКЕ КИПАР, 

РЕПУБЛИКЕ ЛЕТОНИЈЕ, 

РЕПУБЛИКЕ ЛИТВАНИЈЕ, 

ВЕЛИКОГ ВОЈВОДСТВА ЛУКСЕМБУРГА, 

РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ, 

РЕПУБЛИКЕ МАЛТЕ, 

КРАЉЕВИНЕ ХОЛАНДИЈЕ, 

РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ, 

РЕПУБЛИКЕ ПОЉСКЕ, 

РЕПУБЛИКЕ ПОРТУГАЛИЈЕ, 

РУМУНИЈЕ, 

РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ, 

СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ, 

РЕПУБЛИКЕ ФИНСКЕ, 

КРАЉЕВИНЕ ШВЕДСКЕ, 

УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И СЕВЕРНЕ 

ИРСКЕ 
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Уговорне стране Уговора о оснивању Европске заједнице и Уговора о оснивању 

Европске заједнице за атомску енергију и Уговора о Европској унији, у даљем 

тексту „државе чланице”, и  

 

ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА и ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗА АТОМСКУ 

ЕНЕРГИЈУ, 

 

у даљем тексту „Заједница“, 

 

с једне стране, и 

 

овлашћени представници РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  

 

у даљем тексту „Србија“, 

 

с друге стране, 

 

састајући се у Луксембургу дана 29. априла 2008. године ради потписивања 

Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 

њихових држава чланица, са једне стране, и Србије, са друге стране, у даљем 

тексту „овај Споразум“, су усвојиле следеће текстове: 

 

овај Споразум и његове Анексе 1 до 7, односно: 

– Анекс I (члан 21) – Концесије Србије на индустријске производе пореклом 

из Европске заједнице 

– Анекс II (члан 26) –  Дефиниција производа од јунетине „baby beef“ 

– Анекс III (члан 27) – Концесије Србије на пољопривредне производе 

– Анекс IV (члан 29) – Концесије Европске заједнице за српске рибље 

производе   

– Анекс V (члан 30) – Концесије Србије на рибу и рибље производе 

– Анекс VI (члан 52) – Право оснивања привредног друштва: „Финансијске 

услуге”  

– Анекс VII (члан 75) – Право интелектуалне, индустријске и комерцијалне 

својине  

и следеће Протоколе:  

– Протокол 1 (члан 25) – Трговина прерађеним пољопривредним производима  

– Протокол 2 (члан 28) – Вина и алкохолна пића 

– Протокол 3 (члан 44) – Дефиниција појма «производи са пореклом» и 

методи административне сарадње 

– Протокол 4 (члан 61) – Копнени транспорт 
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– Протокол 5 (члан 73) – Државна помоћ индустрији челика  

– Протокол 6 (члан 99) – Узајамна административна помоћ у царинским 

питањима   

– Протокол 7 (члан 129 ) – Решавање спорова  

Овлашћени представници држава чланица и Заједнице и овлашћени 

представници Србије су усвојили текстове доленаведених заједничких 

декларација придодатих Завршном акту: 

Заједничка декларација уз члан 3 

Заједничка декларација уз члан 32 

Заједничка декларација уз члан 75  

Овлашћени представници Србије примили су к знању доленаведене 

Декларације придодате Завршном акту: 

Декларација Заједнице и њених држава чланица 

 

 

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме. 

 

 

За Републику Србију:  Божидар Ђелић 

 

За Краљевину Белгију:  Оливие Кастел 

 

За Републику Бугарску:  Иваило Калфин  

 

За Чешку Републику:  Карел Шварценберг  

 

За Краљевину Данску:  Пер Стиг Милер 

 

За Савезну Републику Немачку:  Гинтер Глосер 

 

За Републику Естонију:  Урмас Пает 

 

За Ирску:    Џон Мек Гинис 
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За Републику Грчку:              Јоанис Валинакис 

 

За Краљевину Шпанију:  Дијего Лопез Гаридо 

 

За Републику Француску:  Жан Пјер Жује 

 

За Републику Италију:  Роко Канђелози 

 

За Републику Кипар:             Маркос Кипријану 

 

За Републику Летонију:  Марис Рикстинш 

 

За Републику Литванију:  Петрас Ваитекунас 

 

За Велико Војводство Луксембург: Жан Аселборн  

 

За Републику Мађарску:   Кинга Генц 

 

За Републику Малту:  Тонио Борг 

 

За Краљевину Холандију:  Максим Ферхахен 

 

 

За Републику Аустрију:  Урсула Пласник 

 

За Републику Пољску:  Радослав Сикорски 

 

За Републику Португалију:  Мануел Лобо Антунес 

 

За Румунију:    Лазар Команеску 

 

За Републику Словенију:  Димитриј Рупел 

 

За Словачку Републику:  Марош Шефчович 

 

За Републику Финску:  Александер Стуб 

 

За Краљевину Шведску:  Карл Билт 

 

За Уједињено Краљевство  

Велике Британије и Северне Ирске: Џим Марфи 
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ЗАЈЕДНИЧКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ 

 

Заједничка декларација уз члан 3 

Стране потписнице овог споразума о стабилизацији и придруживању, Европске 

заједнице и њихове државе чланице, са једне стране, и Република Србија, са 

друге стране, сматрају да је ширење оружја за масовно уништење (ОМУ) и 

средстава за њихову испоруку, било државама било недржавним субјектима, 

представља једну од најозбиљнијих претњи међународном миру, стабилности и 

безбедности, како је и потрвђено Резолуцијом Савета безбедности Уједињених 

нација број 1540. Неширење ОМУ је стога заједничка брига Европских 

заједница и њихових држава чланица и Србије. 

Борба против ширења оружја за масовно уништење и средстава за њихову 

испоруку такође представља суштинско питање за Европску унију када 

разматра одлуку о уласку у споразуме са трећим државама. Из тог разлога је 

Европски савет новембра 2003. године одлучио да одредба о неширењу ОМУ 

треба да буде унета у нове споразуме са трећим државама и том приликом је 

утврђен стандардни текст такве одредбе (видети документ 14997/03). Таква 

одредба је од тада унета у споразуме Европске уније са скоро стотину држава. 

Европска унија и Република Србија, као одговорни чланови међународне 

заједнице, потврђују своју пуну приврженост принципу неширења оружја за 

масовно уништење и средстава за њихову испоруку и пуној примени њихових 

међународних обавеза проистеклих из међународних докумената чије су стране 

потписнице. 

У том су духу, и у складу са горепоменутим општим принципом Европске уније 

и привржености Србије принципу неширења оружја за масовно уништење и 

средстава за њихову испоруку, стране уговориле у члану 3. овог споразума 

стандардну одредбу у облику који је утврдио Европски савет.  

Заједничка декларација уз члан 32 

Сврха мера дефинисаних чланом 32. јесте надзор над трговином производима са 

високим садржајем шећера који могу бити коришћени за даљу прераду и 

превенција могућег нарушавања устаљених начина трговине шећером и 

производима чије карактеристике суштински нису различите од карактеристика 

шећера. 

Овај члан треба тумачити на такав начин да не нарушава или да у најмањој 

могућој мери нарушава трговину производима намењеним за финалну 

употребу. 

Заједничка декларација уз члан 75 

Стране су сагласне да за потребе овог споразума, интелектуална и индустријска 

својина укључује посебно ауторско право, укључујући  
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ауторско право на компјутерским програмима, и сродна права, права која се 

тичу база података, патенте укључујући серификате о додатној заштити, 

индустријске дизајне, робне и услужне жигове , топографије интегрисаних кола, 

географске ознаке, укључујући имена порекла, као и права биљних сорти.  

Заштита комерцијалне својине укључује посебно заштиту против нелојалне 

конкуренције дефинисане чланом 10бис Париске конвенције о заштити 

индустријске својине и заштите неоткривених информација дефинисане чланом 

39. Споразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине (ТРИПС). 

Стране се даље слажу да ће ниво заштите одређен ставом 3, члана 75. укључити 

расположивост мера, процедура и правних лекова предвиђених Уредбом 

Европског парламента и Савета 2004/48/ЕЗ, од 29. априла. 2004. године о 

спровођењу права интелектуалне својине
109

. 

Декларација Заједнице и њених држава чланица 

Узимајући обзир да је Европска заједница одобрила изузетне трговинске мере 

државама које учествују или су повезане са Процесом стабилизације и 

придруживања Европске уније на онову Уредбе (ЕЗ) бр. 2007/2000, Европска 

заједница и државе чланице изјављују:  

– да ће, у примени члана 35. овог споразума оне једностране самосталне 

трговинске мере које су повољније примењивати као додатак 

уговорним трговинским концесијама које нуди Европска заједница у 

овом споразуму све док се примењује Уредба Савета (ЕЗ) број 

2007/2000 од 18. септембра 2000. године којом се уводе аутономне 

трговинске мере за државе и територије укључене у или повезане са 

Процесом стабилизације и придруживања
110

; 

да ће се, посебно за производе обухваћене Главама 7. и 8. Комбиноване 

номенклатуре за које Заједничка царинска тарифа предвиђа примену ad 

valorem стопа царине и специфичне царине, смањење примењивати 

такође и на специфичне царине одступањем од релевантних одредби 

става 2, члана 26. 
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Члан 4. 
 

  Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику  Републике Србије - Међународни уговори". 

 

 

 

 


