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– Протокол 4 (члан 38) – Државна помоћ индустрији челика
– Протокол 5 (члан 41) – Узајамна административна помоћ у
царинским питањима
– Протокол 6 (члан 50) – Решавање спорова
АНЕКС I (а)
Српске царинске концесије за индустријске производе из Заједнице
(наведено у Члану 6)
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
2501 00

2501 00 91
ex 2501 00 91
ex 2501 00 91
2501 00 99
2515

2517

2521 00 00
2522
2522 20 00
2522 30 00
2523

2529
2529 10 00
2702
2703 00 00
2711
2711 12
2711 12 11

2711 12 94
2711 12 97
2711 14 00
2801
2801 10 00
2802 00 00
2804

Наименовање
Со (укључујући со за јело и денатурисану со) и чист натријумхлорид, 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:
- - - - со намењена за људску исхрану:
- - - - - јодирана
- - - - - нејодирана, за дораду
- - - - остало
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
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,
укључујући термички обрађене
Кречњачки камен који се употребљава као топитељ; кречњачки камен, који се употребљава за производњу креча и цемента
Креч негашен, гашени креч и хидраулични креч, осим калцијум оксида и хидроксида из тар. броја 2825:
- Креч гашен
- Хидраулични креч
Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи укључујући
обојене и у облику клинкера:
Фелдспат; леуцит; нефелин и нефелин сијенит и флуорит:
- Фелдспат
Мрки угаљ (лигнит), агломерисан или неагломерисан, осим
гагата
Тресет (укључујући тресетну сламу), неагломерисан или англомерисан
Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници:
- Течни:
- - Пропан:
- - - пропан чистоће не мање од 99%:
- - - - за погонско гориво или за грејање
- - - остало:
- - - - за остале сврхе:
- - - - - чистоће преко 90%, али мање од 99%
- - - - - остало
- - етилен, пропилен, бутилен и бутадиен
Флуор, хлор, бром и јод:
- Хлор
Сумпор, сублимисан или таложен; колоидни сумпор
Водоник, ретки гасови и остали неметали:
- Ретки гасови:

Тарифна
ознака
2804 21 00
2804 29
2804 30 00
2804 40 00
2806
2806 10 00
2807 00
2808 00 00
2809
2809 10 00
2811

2811 19
2811 19 10
2811 21 00
2811 29
2812
2812 90 00
2814
2816
2816 10 00
2817 00 00
2818
2818 30 00
2820
2825

2825 50 00
2825 80 00
2826
2826 90
2826 90 80
ex 2826 90 80
2827
2827 10 00
2827 20 00
2827 35 00
2827 39
2827 39 10
2827 39 20
2827 39 30
2827 39 85
ex 2827 39 85
2827 41 00
2827 49
2827 60 00
2828
2828 90 00
2829

2829 19 00
2829 90
2829 90 10
2829 90 80
2830

10. septembar 2008.
Наименовање

- - аргон
- - остали
- Азот
- Кисеоник
Хлороводоник (хлороводонична киселина); хлоросулфонска
киселина:
- Хлороводоник (хлороводонична киселина)
Сумпорна киселина; олеум
Азотна киселина; сулфоазотне киселине
Дифосфор пентоксид; фосфорна киселина; полифосфорне
киселине, хемијски одређене или неодређене:
- Дифосфор пентоксид
Остале неорганске киселине и остала неорганска кисеонична
једињења неметала:
- Остале неорганске киселине:
- - Остале:
- - - бромоводоник (бромоводонична киселина)
- Остала неорганска кисеонична једињења неметала:
- - Угљен диоксид
- - Остала:
Халогениди и оксихалогениди неметала:
- Остало
Амонијак, безводни или у воденом раствору:
Магнезијум хидроксид и пероксид; оксиди, хидроксиди и
пероксиди стронцијума или баријума:
- Хидроксид и пероксид магнезијума
Цинк оксид; цинк пероксид
Вештачки корунд, хемијски одређен или неодређен; алуминијум оксид; алуминијум хидроксид:
- Алуминијум хидроксид
Оксиди мангана:
Хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли; остале неорганске базе; остали оксиди, хидроксиди и пероксиди
метала:
- Оксиди и хидроксиди бакра
- Оксиди антимона
Флуориди, флуоросиликати, флуороалуминати и остале комплексне соли флуора:
- Остали:
- - остало
- - - Флуоросиликати натријума и калијума
Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; јодиди и оксијодиди:
- Амонијум хлорид
- Калцијум хлорид
- Остали хлориди:
- - никла
- - остали:
- - - калаја
- - - гвожђа
- - - кобалта
- - - остали:
- - - - цинка
- Оксихлориди и хидроксихлориди:
- - бакра
- - остали
- Јодиди и оксијодиди
Хипохлорити; комерцијални калцијум хипохлорит; хлорити;
хипобромити:
- Остало
Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати:
- Хлорати:
- - остали
- Остало:
- - перхлорати
- - остало
Сулфиди; полисулфиди, хемијски одређени или неодређени:
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– Протокол 4 (члан 38) – Државна помоћ индустрији челика
– Протокол 5 (члан 41) – Узајамна административна помоћ у
царинским питањима
– Протокол 6 (члан 50) – Решавање спорова
АНЕКС I (а)
Српске царинске концесије за индустријске производе из Заједнице
(наведено у Члану 6)
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
2501 00

2501 00 91
ex 2501 00 91
ex 2501 00 91
2501 00 99
2515

2517

2521 00 00
2522
2522 20 00
2522 30 00
2523

2529
2529 10 00
2702
2703 00 00
2711
2711 12
2711 12 11

2711 12 94
2711 12 97
2711 14 00
2801
2801 10 00
2802 00 00
2804

Наименовање
Со (укључујући со за јело и денатурисану со) и чист натријумхлорид, 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:
- - - - со намењена за људску исхрану:
- - - - - јодирана
- - - - - нејодирана, за дораду
- - - - остало
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
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,
укључујући термички обрађене
Кречњачки камен који се употребљава као топитељ; кречњачки камен, који се употребљава за производњу креча и цемента
Креч негашен, гашени креч и хидраулични креч, осим калцијум оксида и хидроксида из тар. броја 2825:
- Креч гашен
- Хидраулични креч
Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи укључујући
обојене и у облику клинкера:
Фелдспат; леуцит; нефелин и нефелин сијенит и флуорит:
- Фелдспат
Мрки угаљ (лигнит), агломерисан или неагломерисан, осим
гагата
Тресет (укључујући тресетну сламу), неагломерисан или англомерисан
Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници:
- Течни:
- - Пропан:
- - - пропан чистоће не мање од 99%:
- - - - за погонско гориво или за грејање
- - - остало:
- - - - за остале сврхе:
- - - - - чистоће преко 90%, али мање од 99%
- - - - - остало
- - етилен, пропилен, бутилен и бутадиен
Флуор, хлор, бром и јод:
- Хлор
Сумпор, сублимисан или таложен; колоидни сумпор
Водоник, ретки гасови и остали неметали:
- Ретки гасови:

Тарифна
ознака
2804 21 00
2804 29
2804 30 00
2804 40 00
2806
2806 10 00
2807 00
2808 00 00
2809
2809 10 00
2811

2811 19
2811 19 10
2811 21 00
2811 29
2812
2812 90 00
2814
2816
2816 10 00
2817 00 00
2818
2818 30 00
2820
2825

2825 50 00
2825 80 00
2826
2826 90
2826 90 80
ex 2826 90 80
2827
2827 10 00
2827 20 00
2827 35 00
2827 39
2827 39 10
2827 39 20
2827 39 30
2827 39 85
ex 2827 39 85
2827 41 00
2827 49
2827 60 00
2828
2828 90 00
2829

2829 19 00
2829 90
2829 90 10
2829 90 80
2830

10. septembar 2008.
Наименовање

- - аргон
- - остали
- Азот
- Кисеоник
Хлороводоник (хлороводонична киселина); хлоросулфонска
киселина:
- Хлороводоник (хлороводонична киселина)
Сумпорна киселина; олеум
Азотна киселина; сулфоазотне киселине
Дифосфор пентоксид; фосфорна киселина; полифосфорне
киселине, хемијски одређене или неодређене:
- Дифосфор пентоксид
Остале неорганске киселине и остала неорганска кисеонична
једињења неметала:
- Остале неорганске киселине:
- - Остале:
- - - бромоводоник (бромоводонична киселина)
- Остала неорганска кисеонична једињења неметала:
- - Угљен диоксид
- - Остала:
Халогениди и оксихалогениди неметала:
- Остало
Амонијак, безводни или у воденом раствору:
Магнезијум хидроксид и пероксид; оксиди, хидроксиди и
пероксиди стронцијума или баријума:
- Хидроксид и пероксид магнезијума
Цинк оксид; цинк пероксид
Вештачки корунд, хемијски одређен или неодређен; алуминијум оксид; алуминијум хидроксид:
- Алуминијум хидроксид
Оксиди мангана:
Хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли; остале неорганске базе; остали оксиди, хидроксиди и пероксиди
метала:
- Оксиди и хидроксиди бакра
- Оксиди антимона
Флуориди, флуоросиликати, флуороалуминати и остале комплексне соли флуора:
- Остали:
- - остало
- - - Флуоросиликати натријума и калијума
Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; јодиди и оксијодиди:
- Амонијум хлорид
- Калцијум хлорид
- Остали хлориди:
- - никла
- - остали:
- - - калаја
- - - гвожђа
- - - кобалта
- - - остали:
- - - - цинка
- Оксихлориди и хидроксихлориди:
- - бакра
- - остали
- Јодиди и оксијодиди
Хипохлорити; комерцијални калцијум хипохлорит; хлорити;
хипобромити:
- Остало
Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати:
- Хлорати:
- - остали
- Остало:
- - перхлорати
- - остало
Сулфиди; полисулфиди, хемијски одређени или неодређени:
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Тарифна
ознака

Наименовање

2830 90
2830 90 11
2830 90 85
ex 2830 90 85
2831
2831 90 00
2832
2832 10 00
2832 20 00
2833

- Остало:
- - сулфиди калцијума, антимона или гвожђа
- - остало
- - - Осим цинк – сулфида и кадмијум - сулфида
Дитионити и сулфоксилати:
- Остало
Сулфити; тиосулфати:
- Натријум сулфити
- Остали сулфити
Сулфати; стипсе; пероксосулфати (персулфати):
- Натријум сулфати:
- - остали
- Остали сулфати:
- - магнезијума
- - бакра
- - остали:
- - - кадмијума; хрома; цинка
- - - олова
- - - остало
- Стипсе
- Пероксосулфати (персулфати)
Нитрити; нитрати:
- Нитрити
- Нитрити:
- - остали:
Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати;
полифосфати, хемијски одређени или неодређени:
- Фосфати:
- - моно- или динатријума
- - калијума
- - калцијум хидрогенортофосфат (дикалцијум фосфат):
- - остали фосфати калцијума
- - остали
- Полифосфати:
- - натријум трифосфат (натријум триполифосфат)
- - остали
Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); комерцијални
Амонијум карбонат који садржи амонијум карбамат:
- Калијум карбонати
- Калцијум карбонат
- Остало:
- - остало:
- - - карбонати:
- - - - остало:
- - - - - комерцијални амонијум карбонат и остали амонијум
карбонати
- - - - - олово карбонати
Силикати; комерцијални силикати алкалних метала:
- Натријума:
- - натријум метасиликати
- - остали
Окси или перокси соли киселина метала:
- Манганити, манганати и перманганати:
- - калијум перманганат
- - остало
Остале соли неорганских киселина или пероксокиселина
(укључујући алуминосиликате, хемијски одређене или неодређене), осим азида:
- Двоструки или комплексни силикати, укључујући алуминосиликате, хемијски одређене или неодређене
- Остали:
- - соли, двојне или комплексне соли селенових и телурових
киселина
Племенити метали у колоидном стању; неорганска и органска
једињења племенитих метала, хемијски одређена или неодређена; амалгами племенитих метала
Карбиди, хемијски одређени или неодређени:

2833 19 00
2833 21 00
2833 25 00
2833 29
2833 29 20
2833 29 60
2833 29 90
2833 30 00
2833 40 00
2834
2834 10 00
2834 29
2835

2835 22 00
2835 24 00
2835 25
2835 26
2835 29
2835 31 00
2835 39 00
2836
2836 40 00
2836 50 00
2836 99
2836 99 17
ex 2836 99 17
ex 2836 99 17
2839
2839 11 00
2839 19 00
2841
2841 61 00
2841 69 00
2842

2842 10 00
2842 90
2842 90 10
2843

2849

Тарифна
ознака
2849 90
2849 90 30
2853 00

2853 00 10
2853 00 30
2903
2903 13 00
2909

2909 50
2909 50 90
2910

2910 40 00
2910 90 00
2912

2912 11 00
2915

2915 29 00
2917

2917 20 00

2918

2918 14 00
2930
2930 30 00
3004

3004 90
3004 90 19
3102
3102 10

3102 29 00
3102 30
3102 40
3102 90 00
ex 3102 90 00
3105
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Наименовање
- Остали:
- - волфрама
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:
- Дестилисана и електропроводљива вода и вода сличне чистоће
-Течни ваздух (са издвојеним или неиздвојеним ретким-инертним гасовима); компримовани ваздух
Халогени деривати угљоводоника:
- Хлоровани деривати засићених ацикличних угљоводоника:
- - хлороформ (трихлорометан)
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:
- Етар-феноли, етар-алкохол-феноли и њихови халогени,
сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:
- - остало
Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епоксиетри, са
трочланим прстеном, њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати:
- диeлдрин (ISO,INN)
- Остало
Алдехиди, са или без других кисеоничних функција; циклични полимери алдехида; параформалдехид:
- Ациклични алдехиди без других кисеоничних функција:
- - метанал (формалдехид)
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:
- - остало
Поликарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди,
пероксиди и перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитроили нитрозо-деривати:
- Цикланске, цикленске и циклотерпенске поликарбонске
киселине, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине и њихови деривати
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:
- - лимунска киселина
Органско-сумпорна једињења:
- Тиурам моно-, ди- или тетра-сулфиди
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:
- Остало:
- - припремљени у облике или паковања за продају на мало:
- - - остало
Азотна ђубрива, минерална или хемијска:
- Уреа, у воденом раствору или не:
- Амонијум сулфат; двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата:
- - остало
- Амонијум нитрат, у воденом раствору или не:
- Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или
другим неорганским неђубривим материјама
- Остала, укључујући мешавине које нису наведене у
претходним тар. подбројевима
- - Осим калцијум цијанамид
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:

212
Тарифна
ознака
3105 20
3202

3202 90 00
3205 00 00
3206

3206 19 00
3206 20 00
3206 49
3206 49 30
3208

3208 90
3208 90 13

3210 00

3212

3212 90

3212 90 31
3212 90 38
3212 90 90
3214

3506

3506 91 00
3601 00 00
3602 00 00
3603 00
3605 00 00
3606

3606 90
3606 90 10
3802

3802 10 00
3806
3806 20 00
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Наименовање

- Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива
елемента азот, фосфор и калијум
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:
- Остало
Лак боје; препарати наведени у Напомени 3. уз ову Главу на
бази лак боја
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:
- - остали
- Пигменти и препарати на бази једињења хрома
- Остале материје за бојење и остали препарати:
- - остало:
- - - пигменти и препарати на бази једињења кадмијума
Боје и премази (укључујући емајле и лакове) на бази синтетичких полимера или хемијски модификованих природних полимера, диспергованих или растворених у неводеном медијуму;
растворидефинисани Напоменом 4. уз ову Главу:
- Остало:
- - раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову Главу:
- - - кополимер од p-крезола и дивинилбензена у облику раствора у N,N-диметилацетамиду, који садржи, по маси, 48%
или више полимера
Остале боје и премази (укључујући емајле, лакове и водене
пигменте); пигменти припремљени у води који се користе за
дораду коже:
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:
- Остало:
-- пигменти(укључујући метални прах и љуспице) диспергованиу неводеном медијуму, у облику течности или пасте, који
се употребљавају за производњу боја (укључујући емајле):
- - - на бази алуминијума у праху
- - - остало
- - боје и остале материје за бојење, припремљене у облицима
или паковањима за продају на мало
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:
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:
- - средства за лепљење на бази полимера из тар. бројева 3901
до 3913 или на бази каучука
Барут
Припремљени експлозиви, осим барута
Спорогорећи штапини; детонирајући штапини; ударне или
детонирајуће каписле; упаљачи; електрични детонатори
Шибице, осим пиротехничких производа из тар. броја 3604
Фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима;
производи од запаљивих материјала наведених у Напомени 2.
уз ову Главу:
- Остало:
- - фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима
Активни угаљ; активни природни минерални производи;
животињско црнило, укључујући употребљено животињско
црнило:
- Активни угаљ
Колофонијум и смолне киселине и њихови деривати; пинолин
и колофонијумска уља; течне смоле:
- Соли колофонијума и смолних киселина или деривата
колофонијума или смолних киселина, осим соли адиционих
једињења колофонијума

Тарифна
ознака
3807 00

3810

3810 90
3810 90 90
3817 00
3817 00 50
3819 00 00

3820 00 00
3824

3824 30 00
3824 40 00
3824 50
3824 90
3824 90 40

3824 90 61

3824 90 64
3901
3901 10
3901 10 90
3916

3916 20
3916 20 10
3916 90
3916 90 90
3917
3917 10
3917 10 10
3917 31 00
ex 3917 31 00
3917 32

3917 32 91
3917 40 00
ex 3917 40 00
3919

3920
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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
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:
- Остало:
- - остало
Мешани алкилбензоли и мешани алкилнафталини, осим оних
из тар. броја 2707 или 2902:
- Линеарни алкилбензол
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
Препарати против смрзавања и припремљене течности за
одлеђивање
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:
- Неагломерисани карбиди метала, међусобно помешани или
помешани са металним везивима
- Припремљени адитиви за цементе, малтере или бетоне
- Неватростални малтери и бетони
- Остало:
- - сложени неоргански растварачи и разређивачи за премазе и
сличне производе
- - остало:
- - - производи и препарати за фармацеутску или хируршку
употребу:
- - - - међупроизводи у процесу производње антибиотика,
добијени ферментацијом „Streptomyces tenebrarius”, осушен
или неосушен, за употребу у производњи лекова за хуману
медицину из тар. броја 3004
- - - - остало
Полимери етилена у примарним облицима:
- Полиетилен, специфичне густине мање од 0,94:
- - остало
Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm,
шипке,штапови и профилни облици од пластичних маса, површински обрађени или необрађени али друкчије необрађивани:
- Од полимера винил хлорида:
- - од поли (винил хлорида)
- Од осталих пластичних маса:
- - остало
Цеви, црева и прибор за њих (нпр.: спојнице, колена, прирубнице) од пластичних маса:
- Вештачка црева (омоти за кобасичарске производе) од очврснутих беланчевина или целулозних материјала:
- - од очврснутих беланчевина
- Остале цеви и црева:
- - флексибилне цеви и црева, које могу поднети притисак од
најмање 27,6 MPa
- - - Са постављеним прибором или не, осим оних који се
користе за цивилне ваздухоплове
- - остале, које нису ојачане нити комбиноване са другим
материјалима, без прибора:
- - - остало:
- - - - вештачка црева за кобасице
- Прибор
- - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
Самолепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали слични облици од пластичних маса, укључујући и оне у
ролнама:
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:
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Тарифна
ознака
3920 10

3920 10 23

3920 10 24
3920 10 26
3920 10 27
3920 10 28
3920 10 40
3920 10 89
3920 20
3920 30 00
3920 43
3920 49
3920 51 00
3920 59

3920 61 00
3920 62
3920 63 00
3920 69 00
3920 71
3920 71 10
ex 3920 71 10
3920 71 90
3920 73
3920 73 50
3920 73 90
3920 79
3920 79 90
3920 92 00
3920 93 00
3920 94 00
3920 99

3920 99 21
3920 99 28
3920 99 55

3920 99 59
3920 99 90
3921
3921 90
4002
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- Од полимера етилена:
- - дебљине не преко 0,125 mm:
- - - од полимера етилена специфичне густине:
- - - - мање од 0,94:
- - - - - 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:
- - - - - - - растегљив (стреч) филм
- - - - - - - остало
- - - - - - штампани
- - - - 0,94 или веће
- - - остало
- - дебљине преко 0,125 mm:
- - - остало
- Од полимера пропилена:
- Од полимера стирола
- Од полимера винил хлорида:
- - који садрже, по маси, 6% и више пластификатора
- - остали
- Од акрилних полимера:
- - од поли (метил метакрилата)
- - остало
- Од поликарбоната, алкидних смола, полиалил естара или
других полиестара:
- - од поликарбоната
- - од поли(етилен терефталата)
- - од незасићених полиестара
- - од осталих полиестара
- Од целулозе или њених хемијских деривата:
- - од регенерисане целулозе:
- - - листови, филмови или траке, савијене или несавијене,
дебљине мање од 0,75 mm:
- - - - Осим за дијализаторе
- - - остало
- - од целулозног ацетата:
- - - листови, филмови или траке, савијени или не, дебљине
мање од 0,75 mm
- - - остало
- - од осталих деривата целулозе
- - - Остало
- Од осталих пластичних маса:
- - од полиамида
- - од амино-смола
- - од фенолних смола
- - од осталих пластичних маса:
- - - од производа полимеризације добијених кондензацијом
или премештањем група, хемијски модификованих или немодификованих:
- - - - листови и траке од полиимида, непревучени, или превучени или само покривени пластичном масом
- - - - остало
- - - од производа адиционе полимеризације:
- - - - биаксијално усмерен филм од поли(винил-алкохола),
који садржи по маси 97% или више поли(винил-алкохола),
непревучени, дебљине не преко 1 mm
- - - - остало
- - - остало
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних маса:
- Остало
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:

Тарифна
ознака

4002 19
4005

4005 99 00
4007 00 00
4008

4008 11 00
4008 19 00
4008 29 00
ex 4008 29 00
4010

4010 11 00
4011
4011 20
4011 20 10
ex 4011 20 10
4011 61 00
4011 62 00

4011 63 00

4011 92 00
4011 93 00

4011 94 00

4205 00

4205 00 11
4205 00 19
4206 00 00
ex 4206 00 00
4411

4411 94
4411 94 10
ex 4411 94 10
4411 94 90
ex 4411 94 90
4412

4412 31
4412 31 10

Broj 83

213

Наименовање
- Стирен-бутадиен каучук (SBR); карбоксиловани стиренбутадиен каучук (XSBR):
- - остало
Мешавине каучука, невулканизоване, у примарним облицима
или у облику плоча, листова или трака:
- Остало:
- - остало
Нити и коноп (корд) од вулканизованог каучука (гуме)
Плоче, листови, траке, шипке и профили од гуме, осим од
тврде гуме:
- Од целуларне (ћелијасте, пенасте) гуме:
- - плоче, листови и траке
- - остало
- Од нецелуларне гуме:
- - остало
- - - Осим профила, сечених по мери за цивилне ваздухоплове
Траке или ремење од гуме за транспортне или трансмисионе
сврхе:
- Траке и ремење за транспортне сврхе:
- - ојачани само металом
Нове спољне пнеуматске гуме:
- За аутобусе или камионе:
- - са индексом оптерећења не преко 121:
- - - димензија наплатка не преко 61 cm
- Остале, са стреластом или сличном шаром:
- - врста које се користе за пољопривредна или шумска возила
и машине
- - врста које се користе на грађевинским или индустријским
манипулативним возилима и машинама, димензије наплатка
не преко 61 cm
- - врста које се користе на грађевинским или индустријским
манипулативним возилима и машинама, димензије наплатка
преко 61 cm
- Остале:
- - врста које се користе за пољопривредна или шумска возила
и машине
- - врста које се користе на грађевинским или индустријским
манипулативним возилима и машинама, димензије наплатка
не преко 61 cm
- - врста које се користе на грађевинским или индустријским
манипулативним возилима и машинама, димензије наплатка
преко 61 cm
Остали производи од коже или од вештачке коже:
- врста које се употребљавају у машинама или механичким
уређајима или за остале техничке употребе :
- - транспортни или трансмисиони каишеви или погонско
ремење
- - oстало
Производи израђени од црева (осим свиленог кетгута) цревних поткожица, бешике или од тетива:
- Осим кетгута
Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане или неагломерисане смолама или другим
органским везивним средствима:
- Остале:
- - густине не преко 0,5 g/cm³:
- - - механички необрађене или површински непревучене:
- - - - густине не преко 0,35 g/cm³
- - - остале
- - - - густине не преко 0,35 g/cm³
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:
- - са најмање једним спољним слојем од тропског дрвета
наведеног у напомени 1. за тарифне подбројеве уз ову главу:
- - - 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
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Тарифна
ознака
4412 94
4412 94 10
ex 4412 94 10
4412 99
4412 99 70
4413 00 00
4416 00 00
4419 00
4420

4602

4602 11 00
ex 4602 11 00

4602 12 00
ex 4602 12 00

4602 19
4602 19 99
4602 90 00
4802

4802 55

4802 61
4802 61 15

ex 4802 61 15
4802 61 80
4802 62 00
еx 4802 62 00
4802 69 00
еx 4802 69 00
4804

4804 59
4805

4805 11 00
4805 12 00
4805 19
4805 24 00
4805 25 00

Slu`beni glasnik RS – Me|unarodni ugovori
Наименовање

- Остало:
- - панел плоче, слојевите плоче од дрвета и друге вишеслојне
дрвене плоче:
- - - који садржи најмање један спољни слој од нечетинарског
дрвета
- - - - Осим осталих који имају најмање један слој од иверице
- - остале:
- - - остале
Згуснуто (сабијено) дрво у облику блокова, плоча, трака или
профила
Бурад, бачве, каце, чаброви и други бачварски производи и
њихови делови, од дрвета, укључујући и дуге
Стоно и кухињско посуђе од дрвета
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
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:
- - од бамбуса
- - - Осим омота од сламе за боце или корпарске, плетарске и
сличне производе, израђене директно у облике од материјала
за плетарство
- - од ратана
- - - Осим омота од сламе за боце или корпарске, плетарске и
сличне производе, израђене директно у облике од материјала
за плетарство
- - остало:
- - - остало:
- - - - остало
- Остало
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:
- - масе 40 g/m² или веће, али не преко 150 g/m², у ролнама
- Остала хартија и картон, од којих више од 10% по маси од
укупног садржаја влакана чине влакна добијена механичким
илихемијско - механичким поступком:
- - у ролнама
- - - масе мање од 72 g/m² и где више од 50% масе од укупне
садржине влакана се састоји од влакана добијених механичким поступком
- - - - Осим подлоге од хартије за карбон хартију
--- Остало
- - у листовима са једном страном не преко 435 mm а другом
страном не преко 297 mm, у непресавијеном стању
- - - Осим подлоге од хартије за карбон хартију
- - остало
- - - Осим подлоге од хартије за карбон хартију
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/m2 или веће:
- - остало
Остала непремазана хартија и картон, у ролнама или листовима, даље необрађивана, осим као што је наведено у Напомени
3. уз ову Главу:
- Флутинг хартија:
- - флутинг таласаста хартија од полу-хемијске целулозе
- - флутинг таласаста хартија од целулозе добијене од сламе
- - остала:
- Тестлајнер (рециклирани слојевити картон):
- - масе 150 g/m² или мање
- - масе веће од 150 g/m²

Тарифна
ознака
4805 30
4805 91 00
4810

4810 29

4810 31 00

4810 32

4810 39 00
4810 92
4810 99
4811

4811 10 00

4811 51 00
еx 4811 51 00
4811 59 00
еx 4811 59 00
4811 90 00
4818

4818 10
4818 10 10
4818 10 90
4818 40

4818 40 19
4818 50 00
4823

4823 90
4823 90 85
еx 4823 90 85
4908
6501 00 00
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Наименовање

- Сулфитна омотна хартија
- Остало:
- - масе 150 g/m² или мање
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:
- - остала
- Крафт хартија и картон, осим оних који се употребљавају за
писање, штампање или друге графичке сврхе:
- - 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/m²
- - бељени у маси, који од укупне количине влакана садрже
више од 95% по маси дрвних влакана добијених хемијским
поступком, масе веће од 150 g/m²
- - остало
- Остала хартија и картон:
- - вишеслојна
- - остало:
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:
- Хартија и картон, превучени катраном, битуменом или
асфалтом
- Хартија и картон, премазани, импрегнисани или прекривени
пластичним масама (искључујући лепкове):
- - бељена, масе веће од 150 g/m²
- - - покривачи за подове на подлози од хартије или картона,
несечени или сечени у одређене величине
- - остало
- - - покривачи за подове на подлози од хартије или картона,
несечени или сечени у одређене величине
- Остала хартија, картон, целулозна вата и траке и листови од
целулозних влакана
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
- Тоалетна хартија:
- - масе, по слоју, 25 g/m² или мање
- - масе, по слоју, веће од 25 g/m²
- Санитарни пешкири и тампони, пелене за бебе и подметачи
за пелене и слични санитарни предмети:
- - санитарни пешкири, тампони и слични предмети:
- - - остало
- Одећа и прибор за одећу
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:
- Остало:
- - остало
- - - покривачи за подове на подлози од хартије или картона,
несечени или сечени у одређене величине
Хартије за пресликавање (декалкоманије)
Туљци, конуси и слични производи од филца, неуобличени и
без обода; кругови и цилиндри (укључујући сечене цилиндре)
од филца
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Тарифна
ознака
6502 00 00

6504 00 00

6505

6506
6506 10
6506 10 80
6506 91 00
6506 99
6507 00 00
6601
6603
6603 20 00
6603 90
6603 90 10
6703 00 00

6704

6804

6804 22
6805

6807
6808 00 00

6809
6811
6812

6812 80
6812 80 10
ex 6812 80 10
6812 80 90
ex 6812 80 90
6812 91 00
6812 92 00
6812 93 00
6812 99
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Наименовање

Туљци, конуси и слични производи плетени или израђени
састављањем трака од било ког материјала, неуобличени и без
обода, непостављени и неукрашени
Шешири и друге покривке за главу, плетени или израђени
састављањем трака од било ког материјала, укључујући и постављене или украшене
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
Остале покривке за главу, укључујући постављене или
украшене:
- Заштитне (кациге, шлемови и сл.):
- - од осталих материјала
- Остало:
- - од каучука, гуме или пластичне масе
- - од осталих материјала
Траке за унутрашње опшивање, поставе, навлаке, основе и
скелети, штитници и подбрадници, за покривке за главу
Кишобрани и сунцобрани (укључујући штапове-кишобране,
вртне кишобране и сличне кишобране):
Делови, украси и прибор производа из тар. брoja 6601 и 6602:
- Костури за кишобране, укључујући и монтиране костуре на
шипкама (штаповима)
- Остало:
- - ручице и округле дршке
Људска коса, уређена, истањена, бељена или друкчије обрађена; вуна, длака или остали текстилни материјал, припремљени
за употребу у изради перика или сличних производа
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
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:
- - од осталих агломерисаних абразивних материјала или од
керамике
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
Производи од битумена или од сличних материјала (нпр.: од
битумена од нафте или од смоле катрана каменог угља)
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
Производи од гипса или од мешавина на бази гипса
Азбестно-цементни производи, производи од цемента са целулозним влакнима или слично
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:
- Од плавог азбеста:
- - прерађена влакна; мешавине на бази плавог азбеста или на
бази плавог азбеста и магнезијум-карбоната
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - остала
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Остало:
- - одећа, прибор за одећу, обућа и покривке за главу
- - хартија, картон и филц
- - заптивни материјал од пресованих азбестних влакана у
облику листова, плоча или ролни
- - остало:

Тарифна
ознака
6812 99 10
ex 6812 99 10
6812 99 90
ex 6812 99 90
6813

6813 89 00
ex 6813 89 00
6814
6814 90 00
6815

6815 20 00
6902
6902 10 00
ex 6902 10 00
6902 20

6902 20 99
ex 6902 20 99
6903

6903 10 00
7002
7002 20
7002 32 00
7004
7004 90
7004 90 70
7006 00

7006 00 90
7009

7009 91 00
7009 92 00
7010

7010 20 00
7016
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- - - прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста или
на бази азбеста и магнезијум-карбоната
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - - остало
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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:
- - остало
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
Лискун обрађен и производи од лискуна, укључујући агломерисани или реконституисани лискун на подлози или без подлоге од хартије, картона или осталих материјала:
- Остало
Производи од камена или осталих минералних материјала
(укључујући угљена влакна, производе од угљених влакана
и производе од тресета), на другом месту непоменути нити
обухваћени:
- Производи од тресета
Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални
керамички производи за уградњу, осим оних од силикатног
фосилног брашна или од сличних силикатних земљи:
- Који садрже, по маси, појединачно или заједно, више од 50%
следећих елемената: Mg, Ca или Cr изражених као MgO, CaO
или Cr2O3:
- - блокови за стакларске пећи
- Са садржајем преко 50% по маси алуминијум оксида (Al2O3),
силицијум диоксида (SiO2) или мешавина или једињења тих
производа:
- - остало:
- - - остало:
- - - - блокови за стакларске пећи
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:
- Са садржајем, по маси, преко 50% графита или неког другог
угљеника или мешавине ових производа
Стакло у облику кугли (осим куглица из тар. броја 7018),
шипке или цеви, необрађени:
- Шипке
- Цеви:
- - од осталог стакла које има линеарни коефицијент ширења
(дилатације) не преко 5x10-6 по Келвину, на температури
између 0ºC и 300ºC
Вучено или дувано стакло у облику листова или плоча, са или
без слоја за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију, али
другачије необрађено:
- Остало стакло:
- - стаклене плоче за хортикултуру
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:
- Остало
Огледала од стакла, урамљена или неурамљена, укључујући
и ретровизоре:
- Остало:
- - неурамљена
- - урамљена
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:
- Чепови, поклопци и остали затварачи
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:
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Тарифна
ознака
7016 90
7017

7018

7018 90
7018 90 10
7019

7019 12 00
7019 19
7019 19 90

7019 32 00
ex 7019 32 00
7019 51 00
7019 90
7101

7102
7102 10 00
7102 31 00
7102 39 00
7103

7104

7104 20 00
7104 90 00
7106
7107 00 00
7108

7108 11 00
7108 13
7108 20 00
7109 00 00
7110
7111 00 00
7112

7115
7115 90
7116
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- Остало
Производи од стакла за лабораторијске, хигијенске или фармацеутске сврхе, градуисани или неградуисани, баждарени
или небаждарени
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:
- Остало:
- - очи од стакла; производи од ситне стаклене робе
Стаклена влакна (укључујући стаклену вуну) и производи од
њих (нпр: предиво, тканине):
- Снопови стаклених влакана, ровинг, предиво и сечене нити:
- - ровинг
- - остало:
- - - од резаних влакана
- Копрене (воал), мреже, мат, асуре, плоче и слични неткани
производи:
- - копрена (воал):
- - - ширине не преко 200 cm
- Остали ткани материјали:
- - ширине не преко 30 cm
- Остало
Бисери, природни и култивисани, обрађени или необрађени,
несортирани, сортирани али ненанизани, немонтирани или
неуглављени; бисери, природни или култивисани, привремено
нанизани ради лакшег транспорта
Дијаманти, необрађени или обрађени, али немонтирани нити
углављени:
- Несортирани
- Неиндустријски:
- - необрађени или само сечени тестером, цепани или тесани
- - остали
Драго камење (осим дијаманата) и полудраго камење, необрађеноили обрађено, несортирано нити углављено; несортирано драго камење (осим дијаманата) и полудраго камење
привремено нанизано ради лакшег транспорта
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:
- Остало, необрађено или само сечено тестером или грубо
уобличено
- Остало
Сребро (укључујући сребро позлаћено или платинирано)
необрађено, сирово или у облику полупроизвода или праха
Прости метали платирани сребром, необрађени, или у облику
полупроизвода
Злато (укључујући платинирано) необрађено или у облику
полупроизвода или у облику праха:
- Немонетарно:
- - прах
- - полупроизводи
- Монетарно
Прости метали или сребро, платирани златом, необрађени или
у облику полупроизвода
Платина, необрађена, или у облику полупроизвода или у
праху
Прости метали, сребро или злато, платирани платином, необрађени, или у облику полупроизвода
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
Остали предмети од племенитих метала или од метала платираних племенитим металима:
- Остало
Предмети од природних или култивисаних бисера, драгог или
полудрагог камења (природног, синтетичког или реконституисаног)

Тарифна
ознака
7117

7117 11 00
7117 19
7117 19 91
7118
7213

7213 91
7213 91 10
7307

7307 11
7307 11 90
7307 19
7307 21 00
7307 22
7307 22 90
7307 23
7307 29
7307 29 10
7307 29 90
7307 91 00
7307 92
7307 92 90
7307 93
7307 93 11
7307 93 19
7307 93 91
7307 99
7308

7308 30 00
7308 90
7308 90 10

7308 90 59
7309 00

7309 00 30
7309 00 51
7309 00 59
7309 00 90
7314

7314 41
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Имитација накита:
- Од простих метала, укључујући и који су превучени племенитим металима:
- - дугмад за манжетне и слична дугмад
- - остало:
- - - без делова од стакла:
- - - - позлаћени, посребрени или превучени платином
Метални новац
Топло ваљана жица у котуровима, од гвожђа или нелегираног
челика:
- Остала:
- - кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 mm:
- - - за армирање бетона
Прибор за цеви (нпр.: спојнице, колена, муфови), од гвожђа
или челика:
- Ливени прибор:
- - од нетемперованог ливеног гвожђа:
- - - остали
- - остали
- Остали, од нерђајућег челика:
- - прирубнице
- - колена, лукови и муфови, са навојем:
- - - колена и лукови
- - прибор који се сучеоно заварује
- - остало
- - - са навојем
- - - Остало
- Остало:
- - прирубнице
- - колена, лукови и муфови, са навојем:
- - - колена и лукови
- - прибор који се сучеоно заварује:
- - - највећег спољашњег пречника не преко 609,6 mm:
- - - - колена и лукови
- - - - остало
- - - највећег спољашњег пречника преко 609,6 mm:
- - - - колена и лукови
- - остало
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:
- Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата
- Остало:
- - уставе, бране, врата за уставе, фиксни докови, пристанишни мостови и остале конструкције за хидроградњу
- - остало:
- - - искључиво или претежно од лима:
- - - - остало
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:
- - са облогом или топлотном изолацијом
- - остали, запремине:
- - - преко 100 000 l
- - - не преко 100 000 l
- За чврсте материјале
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:
- - превучене цинком:

10. septembar 2008.
Тарифна
ознака
7314 41 90
7315
7315 11
7315 11 90
7315 12 00
7315 19 00
7315 20 00
7315 82
7315 82 10
7315 89 00
7315 90 00
7403
7403 12 00
7403 13 00
7403 19 00
7403 22 00
7403 29 00
7405 00 00
7408
7408 11 00
7410

7410 12 00
7413 00
7413 00 20
ex 7413 00 20
7413 00 80
ex 7413 00 80
7415

7418

7418 11 00
7418 19
7419
7419 10 00
7419 91 00
7419 99
7419 99 10

7419 99 30
7607

7607 11
7607 19
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- - - остале
Ланци и њихови делови, од гвожђа или челика:
- Зглобно-чланкасти ланци и њихови делови:
- - ваљкасти ланци:
- - - остали
- - остали ланци
- - делови
- Ланци против клизања
- Остали ланци:
- - остали, заварени чланкасти:
- - - израђени од материјала максималне димензије попречног
пресека не преко 16 mm
- - остали
- Остали делови
Рафинисани бакар и легуре бакра, сирови:
- Рафинисани бакар:
- - ваљаоничке гредице
- - ваљаонички трупци
- - остало
- Легуре бакра:
- - легуре бакра и калаја (бронза)
- - остале легуре бакра (осим предлегура бакра из тарифног
броја 7405)
Предлегуре бакра
Жица од бакра:
- Од рафинисаног бакра:
- - максималне димензије попречног пресека преко 6 mm
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:
- - од легура бакра
Упредена жица, ужад, плетене траке и слично од бакра, електрично неизоловане:
- од рафинисаног бакра:
- - са или без уграђеног прибора, за цивилне ваздухоплове
- од легура бакра:
- - са или без уграђеног прибора, за цивилне ваздухоплове
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
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:
- - сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање и полирање, рукавице и слично
- - остало
Остали производи од бакра:
- Ланци и њихови делови
- Остали:
- - одливци, отпресци и откивци, даље необрађени
- - остало:
- - - 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
- - - опруге од бакра
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:
- - само ваљане
- - остале:

Тарифна
ознака
7607 19 10
7607 19 99
7607 20
7607 20 10

7607 20 99
7610

7610 90
7610 90 90
8202

8202 20 00
8202 31 00
8202 39 00
8202 91 00
8202 99
8202 99 19
8203

8203 10 00
8203 20
8203 20 90
8203 30 00
8203 40 00
8204

8207

8207 20
8207 20 90
8210 00 00

8301

8301 20 00
8302

8302 10 00
ex 8302 10 00
8302 20 00
ex 8302 20 00
8302 42 00
ex 8302 42 00
8302 49 00
ex 8302 49 00
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- - - дебљине мање од 0,021 mm
- - - дебљине од 0,021 mm, али не преко 0,2 mm:
- - - - остале
- Са подлогом:
- - дебљине мање од 0,021 mm (не рачунајући подлогу)
- - дебљине од 0,021 mm, али не преко 0,2 mm (не рачунајући
подлогу):
- - - остале
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:
- Остало:
- - остало
Ручне тестере; листови за тестере свих врста (укључујући
листове тестера за урезивање, пререзивање као и листови тестера без зубаца):
- Листови за трачне тестере
- Кружни листови за тестере, укључујући тестераста глодала:
- - са радним делом од челика
- - остало, укључујући делове
- Остали листови за тестере:
- - прави (равни) листови за тестере, за обраду метала
- - остали:
- - - са радним делом од челика:
- - - - за обраду осталих материјала
Турпије, рашпе, клешта (укључујући клешта за сечење), пинцете, маказе за сечење метала, секачи цеви, секачи сворњака,
клешта за бушење и сличан ручни алат:
- Турпије, рашпе и сличан алат
- Клешта (укључујући и клешта за сечење), пинцете и сличан
алат:
- - остало
- Маказе за сечење метала и сличан алат
- Секачи цеви, секачи сворњака, клешта за бушење и сличан
алат
Обични и француски кључеви за вијке, ручни (укључујући
момент кључеве), изменљиви улошци за кључеве, са или без
дршке
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:
- Матрице за вучење или екструдирање метала:
- - са радним делом од осталих материјала
Механичке справе на ручни погон, масе од 10 kg или мање,
које се употребљавају за припремање или послуживање хране
или пића
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:
- Браве за моторна возила
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:
- Шарке
- - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Точкићи
- - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Остали оков, прибор и слични производи:
- - остали, за намештај
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - остали
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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Тарифна
ознака
8302 50 00
8302 60 00
ex 8302 60 00
8303 00

8303 00 10
8303 00 90
8305

8305 10 00
8306

8306 29
8306 30 00
8307
8307 90 00
8308

8309

8309 90
8309 90 10
8309 90 90
ex 8309 90 90
8310 00 00

8311

8311 30 00
8415

8415 10
8415 10 90
8415 82 00
ex 8415 82 00
8415 83 00
ex 8415 83 00
8415 90 00
ex 8415 90 00
8418

8418 10
8418 10 20
ex 8418 10 20
8418 10 80
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- Куке за вешање шешира, конзоле и слично
- Аутоматски затварачи врата
- - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
Касе, сефови, врата и преградци за трезоре, преносиве сигурносне касете за новац или документа и слично, од простих
метала:
- Касе и сефови
- Преносиве сигурносне касете за новац или документа и
слично
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:
- Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле
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:
- - остало
- Рамови за фотографије, слике и слично; огледала
Савитљиве цеви, од простих метала, са или без прибора:
- Од осталих простих метала
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
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:
- Остало:
- - поклопци од олова; поклопци од алуминијума пречника
преко 21 mm
- - остало:
- - - Осим лакоотварајућих поклопаца за лименке од алуминијума
Плоче са натписима, ознакама, адресама и сличне плоче,
бројеви, слова и други знаци, од простих метала осим из тар.
броја 9405
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:
- Обложене шипке и жица са језгром, од простих метала, за
меко лемљење, тврдо лемљење и заваривање пламеном
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:
- Прозорски или зидни, врсте као самосталне (компактне)
јединице или као „сплит-системи”- раздвојене јединице:
- - раздвојене јединице - („сплит-системи”)
- Остало:
- - остало, са уграђеном расхладном јединицом:
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - без уграђене расхладне јединице:
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Делови:
- - Осим уређаја за климатизацију из тарифних подбројева
8415 81, 8415 82 или 8415 83, за цивилне ваздухоплове
Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или
замрзавање, електрични или не; топлотне пумпе, осим уређаја
за климатизацију ваздуха из тар. бр. 8415:
- Комбинације фрижидера и замрзивача, са засебним вратима:
- - запремине преко 340 l:
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - остало:

Тарифна
ознака
ex 8418 10 80
8418 99
8419

8419 32 00
8419 40 00
8419 50 00
ex 8419 50 00
8419 89
8419 89 10
8419 89 98
8421

8421 91 00
ex 8421 91 00

8421 99 00
8424

8424 30

8424 81
8425

8425 19
8425 19 20
ex 8425 19 20
8425 19 80
ex 8425 19 80
8426

8426 11 00
8426 20 00
8427
8428

8428 10
8428 10 20
ex 8428 10 20
8428 10 80
ex 8428 10 80
8430

8430 49 00
8430 50 00
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- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Делови:
- - остало
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:
- - дрвета, хартијине масе, хартије или картона
- Уређаји за дестилацију или ректификацију
- Измењивачи топлоте:
- - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Остале машине, уређаји и опрема:
- - остало:
- - - расхладни торњеви и слична постројења за директно
хлађење (без разделног зида), помоћу воде која рециркулише
- - - остало
Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење;
уређаји за филтрирање и пречишћавање течности или гасова:
- Делови:
- - центрифуга и машина за центрифугално сушење
- - - 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
- - остали
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:
- Машине за избацивање паре или песка и сличне машине за
избацивање млаза
- Остали уређаји:
- - за пољопривреду или хортикултуру
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:
- - остало:
- - - ручне ланчане
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - - остало:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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:
- - мостне дизалице на фиксним стубовима
- Торањске дизалице
Виљушкари; остале аутокаре са уређајима за дизање или
манипулацију
Остале машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар
(нпр.: лифтови и покретне степенице, транспортери и жичаре):
- Лифтови и скипови:
- - на електрични погон:
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - остали:
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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):
- - остале
- Остале машине, самоходне

10. septembar 2008.
Тарифна
ознака
8450
8450 20 00
8450 90 00
8465

8465 10

8465 91
8465 92 00
8465 93 00
8465 94 00
8465 95 00
8465 96 00
8465 99
8465 99 90
8470

8470 50 00
8474

8474 20
8474 31 00
8474 90
8476

8476 21 00
8476 90 00
8479
8479 50 00
8480

8480 30
8480 30 90
8480 60
8480 71 00
8480 79 00
8481

8481 10
8481 20
8481 30
8481 40
8481 80

8481 80 51
8481 80 81
8482
8482 30 00
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Машине за прање, за домаћинство и перионице, укључујући
машине које перу и суше:
- Машине капацитета сувог рубља преко 10 kg
- Делови
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:
- Машине које могу да изводе разне врсте обраде без измене
алата између таквих обрада
- Остале:
- - машинске тестере
- - машине за рендисање, глодање или обликовање резањем
- - машине за брушење или полирање
- - машине за савијање или спајање
- - машине за бушење или дубљење
- - машине за цепање или љуштење
- - остале:
- - - остале
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:
- Регистар касе
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 дробљење или млевење:
- Машине за мешање или гњечење:
- - мешалице за бетон или малтер
- Делови
Аутоматске машине за продају робе (нпр.: машине за поштанске марке, цигарете, храну или напитке), укључујући машине
за мењање новца:
- Аутоматске машине за продају напитака:
- - са уграђеним уређајем за загревање или хлађење
- Делови
Машине и механички уређаји са посебним функцијама, непоменуте нити обухваћене на другом месту у овој глави:
- Индустријски роботи, на другом месту непоменути нити
обухваћени
Калупнице за ливнице метала; моделне плоче; ливачки модели; калупи за метал (осим за инготе), металне карбиде, стакло, минералне материје, гуму и пластичне масе:
- Ливачки модели:
- - остали
- Калупи за минералне материјале
- Калупи за гуму или пластичне масе:
- - за ливење под притиском или бризгањем
- - остали
Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, котлове,
резервоаре, каце и слично, укључујући вентиле за смањење
притиска и термостатски управљане вентиле:
- Вентили за смањење притиска
- Вентили за уљно-хидрауличне или пнеуматске трансмисије
- Неповратни вентили
- Сигурносни вентили:
- Остали уређаји:
- - остали:
- - - регулациони вентили:
- - - - за регулацију температуре
- - - остали:
- - - - вентили са куглицом или чепом
Котрљајни лежаји:
- Сферно-ваљкасти лежаји (бачвасти)

Тарифна
ознака
8482 50 00
8483

8483 10
8483 10 95
ex 8483 10 95
8483 20
8483 20 90
8483 30

8483 30 32
ex 8483 30 32
8483 30 38
ex 8483 30 38
8483 40

8483 40 21
ex 8483 40 21
8483 40 23
ex 8483 40 23
8483 40 25
ex 8483 40 25
8483 40 29
ex 8483 40 29
8483 40 51
ex 8483 40 51
8483 40 59
ex 8483 40 59
8483 50
8483 50 20
ex 8483 50 20
8483 50 80
ex 8483 50 80
8483 90

8483 90 81
ex 8483 90 81
8483 90 89
ex 8483 90 89
8484

8484 90 00
ex 8484 90 00
8504
8504 40
8504 40 30
ex 8504 40 30
8505
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Наименовање
- Остали цилиндрично-ваљкасти лежаји
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); укључноискључне спојнице и спојнице за вратила (укључујући зглобне спојнице):
- Трансмисиона вратила (укључујући брегаста и коленаста
вратила) и криваје:
- - остала:
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Кућишта за лежаје, са уграђеним котрљајним лежајима:
- - остала
- Кућишта за лежаје, без уграђених котрљајних лежаја; клизни
лежаји
- - кућишта за лежаје:
- - - за кугличне или ваљкасте лежаје:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - - остала:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- 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):
--- са цилиндричним зупчаницима са правим и косим (хеликоидним) зубима:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - - са конусним зупчаницима са правим, косим и спироидним
зубима:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - - пужни:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - - остали:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - мењачке кутије и други мењачи брзина:
- - - мењачке кутије:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - - остало:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Замајци, каишници и ужаници (укључујући за котураче):
- - од ливеног гвожђа или ливеног челика:
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - остали:
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Зупчаници, ланчаници и остали трансмисиони елементи,
испоручени посебно; делови:
- - остали:
- - - од ливеног гвожђа или ливеног челика:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - - остали:
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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:
- Остало:
- - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
Електрични трансформатори, статички конвертори (нпр:
исправљачи) и индуктивни калемови:
- Статички конвертори (претварачи):
- - за телекомуникације, машине за аутоматску обраду података и њихове јединице:
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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:
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Тарифна
ознака
8505 90
8505 90 10
8510
8510 10 00
8510 20 00
8510 30 00
8512

8512 20 00
8512 30
8512 30 10
8512 90
8513

8516

8516 29
8516 29 10
8517

8517 11 00
8517 12 00
ex 8517 12 00
8517 18 00

8517 61
8517 61 00
ex 8517 61 00
8517 62 00

ex 8517 62 00
8517 70

8517 70 11
ex 8517 70 11
8521
8521 10
8521 10 95
ex 8521 10 95
8523

8523 21 00
8523 29
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- Остало, укључујући делове:
- - електромагнети
Апарати за бријање и шишање и апарати за депилацију, са
уграђеним електромотором:
- Апарати за бријање
- Апарати за шишање
- Апарати за депилацију
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:
- Остала опрема за осветљавање и визуелну сигнализацију
- Опрема за звучну сигнализацију:
- - аларми за заштиту од крађе, за моторна возила
- Делови
Преносне електричне светиљке са сопственим извором енергије (нпр.: примарне батерије, акумулатори или динаме), осим
опремe за осветљавање из тар. броја 8512:
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:
- Електрични апарати за грејање простора и електрични апарати за грејање тла:
- - остали:
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:
- - телефони са безгајтанским ручним сетом
- - телефони за мрежу станица или за друге бежичне мреже:
- - - За мрежу станица (мобилни телефони)
- - 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):
- - Базне станице
- - - Остале
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- - машине за пријем, конверзију и пренос или регенерацију
гласа, сликe или других података, укључујући комутационе и
усмеривачке апарате
- - - Осим комутационих апарата за телефонију и телеграфију
- Делови:
- - Антене и антенски рефлектори свих врста; делови погодни
за употребу са њима:
- - - антене за радио-телефонске и радио-телеграфске апарате
- - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног видео тјунера (пријемника):
- С магнетном траком:
- - остали
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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:
- - картице са уграђеном магнетном траком
- - остале:
- - - магнетне траке; магнетни дискови:

Тарифна
ознака
8523 29 33

ex 8523 29 33
8523 29 39
ex 8523 29 39
8523 40

8523 40 25
8523 40 39

8523 40 51
8523 40 59
8525

8525 80

8525 80 19
8525 80 99
8529
8529 10

8529 10 39
8531

8531 10
8531 10 30
8531 10 95
ex 8531 10 95
8531 90
8531 90 85
8536

8536 90
8536 90 10
8543
8543 70
8543 70 30

8543 70 55
8543 70 90
ex 8543 70 90
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- - - - остале:
- - - - - 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
- - - - - - ширине преко 6,5 mm
- - - - - остали
- - - - - - ширине преко 6,5 mm
- Оптичке подлоге:
- - остали:
- - - Дискови за системе који раде на принципу ласерског система очитавања:
- - - - за репродукцију осталих феномена, осим звука и слике
- - - - само за репродукцију звука:
- - - - - пречника преко 6,5 cm
- - - - остали:
- - - - - остали:
- - - - - - DVD дискови (digital versatile discs)
- - - - - - остали
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):
- Tелевизијске камере, дигиталне камере и видео камере са
рекордерима (камкодери):
- - телевизијске камере:
- - - остале
- - видео камере са рекордерима (камкодери):
- - - остале
Делови погодни за употребу искључиво или углавном са апаратима из тар. бр. 8525 до 8528:
- Антене и антенски рефлектори свих врста; делови погодни
за употребу са њима:
- - антене:
- - - спољне антене за радио-дифузне и телевизијске пријемнике:
- - - - остале
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:
- Алармни апарати за заштиту од крађе или пожара и слични
апарати:
- - за грађевинске објекте
- - остали:
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Делови:
- - остали
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:
- Остали апарати:
- - прикључци и контактни елементи за жице и каблове
Електричне машине и апарати с посебним функцијама, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави:
- Остале машине и апарати:
- - антенски појачивачи
- - лежајеви за сунчање, лампе за сунчање и слична опрема за
сунчање:
- - - који користе флуоресцентне цеви са ултравиолетним А
зрацима:
- - - - остало
- - остало
- - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

10. septembar 2008.
Тарифна
ознака
8544

8544 42
8544 42 10
ex 8544 42 10
8544 49
8544 49 20
8703

8703 10
8703 90
8707
8707 10
8707 10 90
8709

8711

8711 20
8711 30
8711 40 00
8716

8716 39

8716 39 59
8901
8901 90

8901 90 91
8901 90 99
8903

8903 99
8903 99 10
8903 99 99
9001

9001 10
9001 10 90
9003
9003 11 00
9003 19
9003 19 30
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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:
- - са конекторима:
- - - врсте које се употребљавају у телекомуникацијама
- - - - за напон не преко 80 V
- - остали:
- - - врсте које се употребљавају у телекомуникацијама за
напон не преко 80 V
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:
- Возила конструисана за вожњу по снегу; специјална возила
за превоз лица на теренима за голф и слична возила
- Остала
Каросерије (укључујући и кабине) за моторна возила из тар.
бр. 8701 до 8705:
- За возила из тар. бр. 8703:
- - остале
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
Мотоцикли (укључујући мопеде), бицикли и слична возила са
помоћним мотором, са или без бочне приколице; бочне приколице:
- Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора),
запремине цилиндара преко 50 cm3 , али не преко 250 cm3
- Са клипним мотором (осим ротациоих клипних мотора)
запремине цилиндара преко 250 cm3 , али не преко 500 cm3
- Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора),
запремине цилиндара преко 500 cm3 , али не преко 800 cm3
Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна;
њихови делови:
- Остале приколице и полуприколице за превоз робе:
- - остале:
- - - остале:
- - - - нове:
- - - - - остале:
- - - - - - остале
Путнички бродови, излетнички бродови, трајекти, теретни
бродови, барже и слична пловила за превоз лица или робе:
- Остали бродови за превоз робе и остала пловила за превоз и
путника и робе:
- - остало:
- - - без механичког погона
- - - са механичким погоном
Јахте и остала пловила за спорт или разоноду; чамци на весла
и кануи:
- Остало:
- - остало:
- - - масе не преко 100 kg
- - - остало:
- - - - дужине преко 7,5 m
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:
- Оптичка влакна, снопови оптичких влакана и каблови од
оптичких појединачно неоплаштених влакана:
- - остало
Оквири за наочаре или сличне производе и њихови делови:
- Оквири:
- - од пластичних маса
- - од осталих материјала:
- - - од простих метала

Тарифна
ознака
9003 19 90
9028
9028 90
9028 90 90
9107 00 00
9401
9401 10 00
ex 9401 10 00
9405

9405 60
9405 60 80
ex 9405 60 80
9405 99 00
ex 9405 99 00
9406 00

9406 00 31
9506

9506 11
9506 12 00
9506 19 00

9506 21 00
9506 29 00
9506 31 00
9506 32 00
9506 39
9506 40

9506 51 00
9506 59 00
9506 61 00
9506 62
9506 62 10
9506 69
9506 70
9506 70 10
9506 70 90
9506 91
9506 99
9507

9507 30 00
9606
9607
9607 20
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- - - од осталих материјала
Мерачи потрошње или производње гасова, течности или електрицитета, укључујући мераче за њихово баждарење:
- Делови и прибор:
- - остали
Временски прекидачи са механизмом за часовнике или синхроним мотором
Седишта (осим оних из тар. броја 9402), укључујући она која
се могу претворити у лежајеве, и њихови делови:
- Седишта за ваздухоплове
- Осим непревучена кожом за цивилне ваздухоплове
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:
- Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично:
- - од осталих материјала
- - - Осим од простих метала, за цивилне ваздухоплове
- Делови:
- - Oстали:
- - - Осим делови производа из тарифног подброја 9405 10 или
9405 60, од простих метала за цивилне ваздухоплове
Монтажне зграде:
- остале:
- - од гвожђа или челика:
- - - стакленици и пластеници са челичном конструкцијом
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:
- - скије:
- - везови за скије
- - остало
- Скије за воду, даске за вожњу на таласима, даске за једрење и
остала опрема за спортове на води:
- - даске за једрење
- - остало
- Палице за голф и остала опрема за голф:
- - палице, комплетне
- - лопте
- - остало
- Справе и опрема за стони тенис
- Рекети за тенис, бадминтон и слично, са жицом или без
жице:
- - рекети за тенис, са или без жице
- - остало
- Лопте, осим лопти за голф и лопти за стони тенис:
- - за тенис
- - на надувавање:
- - - од коже
- - остале
- Клизаљке и котураљке, укључујући ципеле са причвршћеним клизаљкама или котураљкама:
- - клизаљке
- - делови и прибор
- Остало:
- - прибор и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику и
атлетику:
- - остало
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:
- Чекрци за риболов
Дугмад, дрикери, дугмад за пресвлачење и остали делови тих
производа; недовршена дугмад
Патентни затварачи и њихови делови:
- Делови

