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– Ничански аранжман о међународној класификацији производа и услуга ради регистровања жигова (Женева, 1977., измењен и
допуњен 1979.);
– Париска конвенција о заштити индустријске својине
(Стокхолмски акт, 1967., измењен и допуњен 1979.);
– 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.
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. Одбор за спровођење Прелазног споразума 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. Одбор за спровођење Прелазног споразума 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 Одбора за спровођење
Прелазног споразума:
(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
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.
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
(1)
0403

0403 10

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0405
0405 20
0405 20 10
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Наименовање
(2)
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:
-Јогурт:
--ароматизован или са додатком воћа, укључујући језграсто
воће или какаа:
---у праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем млечне масноће по маси :
----не преко 1,5 %
----преко 1,5 % али не преко 27 %
----преко 27 %
---остало, са садржајем млечне масноће по маси:
---- не преко 3 %
----преко 3 %, али не преко 6 %
----преко 6 %
-Остало:
-- ароматизован или са додатком воћа, укључујући језграсто
воће или какаа:
--У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем млечне масноће по маси:
---- не преко 1,5 %
----преко 1,5 %, али не преко 27 %
----преко 27 %
---остало, са садржајем млечне масноће по маси:
---- не преко 3 %
----преко 3 %, али не преко 6 %
----преко 6 %
Маслац и друге масноће и уља добијени од млека; млечни намази:

-Млечни намази:
--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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– Ничански аранжман о међународној класификацији производа и услуга ради регистровања жигова (Женева, 1977., измењен и
допуњен 1979.);
– Париска конвенција о заштити индустријске својине
(Стокхолмски акт, 1967., измењен и допуњен 1979.);
– 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.
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. Одбор за спровођење Прелазног споразума 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. Одбор за спровођење Прелазног споразума 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 Одбора за спровођење
Прелазног споразума:
(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
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.
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
(1)
0403

0403 10

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0405
0405 20
0405 20 10
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Наименовање
(2)
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:
-Јогурт:
--ароматизован или са додатком воћа, укључујући језграсто
воће или какаа:
---у праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем млечне масноће по маси :
----не преко 1,5 %
----преко 1,5 % али не преко 27 %
----преко 27 %
---остало, са садржајем млечне масноће по маси:
---- не преко 3 %
----преко 3 %, али не преко 6 %
----преко 6 %
-Остало:
-- ароматизован или са додатком воћа, укључујући језграсто
воће или какаа:
--У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем млечне масноће по маси:
---- не преко 1,5 %
----преко 1,5 %, али не преко 27 %
----преко 27 %
---остало, са садржајем млечне масноће по маси:
---- не преко 3 %
----преко 3 %, али не преко 6 %
----преко 6 %
Маслац и друге масноће и уља добијени од млека; млечни намази:

-Млечни намази:
--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
(1)
0710
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Наименовање

(2)
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
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

Тарифна
ознака
(1)
1518 00

1518 00 10
1518 00 91

1518 00 95
1518 00 99
1520 00 00
1521

1522 00
1522 00 10
1704
1803
1804 00 00
1805 00 00
1806
1901

1902

1902 11 00
1902 19
1902 19 10
1902 19 90
1902 20

1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 40
1903 00 00
1904

1905

2001
2001 90
2001 90 30
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(2)
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:
- Линоксин
- Остало:
-- 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:
---нејестиве мешавине или препарати од животињских или од
животињских и биљних масти и уља и њихове фракције
--- остало
Глицерин, сиров; глицеринске воде и лужине
Биљни воскови (осим триглицерида), восак пчела, воскови од
осталих инсеката и спермацети, рафинисани или нерафинисани
или обојени:
Дегра; остаци добијени при преради масних материја или воскова животињског или биљног порекла:
- Дегра
Производи од шећера (укључујући белу чоколаду), без какаа
Какао маса, одмашћена или неодмашћена
Маслац, масноће и уље од какаа
Какао у праху, без додатог шећера или других материја за
заслађивање
Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао
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:
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:
--са додатком јаја
--остало:
---који не садржи обично пшенично брашно или гриз
---остало
- Тестенине пуњене , куване или некуване или друкчије припремљене:
--остале:
---куване
---остало
-Остале тестенине:
-Кус-кус
Тапиока и замене тапиоке припремљени од скроба у облику
флекица, зрнаца, перли, просејаних или сличних облика
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
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
Поврће, воће, језграсто воће и остали делови биља за јело, припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини:
- Остало:
-- кукуруз шећерац (Zea mays var. Saccharata)
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Тарифна
ознака
(1)
2001 90 40
2001 90 60
2004

2004 10
2004 10 91
2004 90
2004 90 10
2005

2005 20
2005 20 10
2005 80 00
2008

2008 11
2008 11 10

2008 91 00
2008 99

2008 99 85
2008 99 91
2101

2102

2103

2104
2105 00
2106
2106 10
2106 90
2106 90 20

2106 90 92

2106 90 98
2201

2202
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(2)
-- слатки кромпир и слични јестиви делови биљака са садржајем скроба од 5 % или више по маси
-- палмина језгра
Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин
осим у сирћету или сирћетној киселини, смрзнуто, осим производа из тар. броја 2006:
- Кромпир:
-- остали
--- у облику брашна, гриза или љуспица
- Остало поврће и мешавине поврћа:
-- кукуруз шећерац (Zea mays var. Saccharata)
Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин
осим у сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног броја 2006
- Кромпир:
-- У облику брашна, гриза или љуспица
- кукуруз шећерац (Zea mays var. Saccharata)
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:
-- кикирики:
--- маслац од кикирикија
- Остало, укључујући мешавине, осим оних из тар. подброја
2008 19:
-- палмина језгра
-- остало:
--- без додатка алкохола:
---- без додатка шећера:
----- кукуруз, осим кукуруза шећерца (Zea mays var. Saccharata)
----- јам, слатки кромпир и слични јестиви делови биља, који
садрже 5 % или више скроба по маси
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
Квасац (активан или неактиван); остали једноћелијски микроорганизми, мртви (осим вакцина из тар. броја 3002); припремљени
прашкови за пецива:
Препарати за сосове и припремљени сосови; мешани зачини и
мешана зачинска средства; брашно и гриз од слачице (сенфа) и
припремљена слачица (сенф)
Супе и чорбе и препарати за те производе; хомогенизовани сложени прехрамбени производи
Сладолед и други слични производи, са додатком или без додатка какаа
Прехрамбени производи који нису наведени нити обухваћени на
другом месту:
- Концентрати беланчевина и текстуриране беланчевинасте
материје:
- Остало:
--сложени алкохолни производи, осим на бази мирисних материја, који се користе за производњу пића
-- остало:
-- 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
--- остало
Вода, укључујући природну или вештачку минералну воду
и газирану воду, без додатка шећера и других средстава за
заслађивање или ароматизацију; лед и снег
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

Тарифна
ознака
(1)
2203 00
2205
2207

2208
2402
2403

2905

2905 43 00
2905 44
2905 45 00
3301

3301 90
3302

3302 10

3302 10 10
3302 10 21

3302 10 29
3501
3501 10
3501 90
3501 90 90
3505

3505 10
3505 10 10
3505 10 90
3505 20
3809

3809 10
3823
3824

3824 60

Broj 83

279

Наименовање
(2)
Пиво добијено од слада
Вермут и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем
или средствима за ароматизацију
Неденатурисани етил-алкохол алкохолне јачине 80 % vol. или
јачи; етил алкохол и остали алкохоли, денатурисани, било које
јачине
Неденатурисани етил алкохол алкохолне јачине мање од 80 %
vol.; ракије, ликери и остала алкохолна пића
Цигаре, цигарилоси и цигарете, од дувана или замене
дувана
Остали прерађени дуван и производи замене дувана; „хомогенизовани” или „реконструисани” дуван; екстракти или есенције
од дувана
Ациклични алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати:
- Остали полихидрични алкохоли:
-- манитол
-- Д-глуцитол (сорбитол):
-- Глицерин
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:
- Остало:
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:
-- који се употрбељавају 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 изокликозе, 5 % гликозе
или скроба
----- Остало
Казеин, казеинати и остали деривати казеина; лепкови од казеина:
- Казеин:
- Остало:
-- остало
Декстрини и остали модификовани скробови (на пример: прежелатинизовани или естерификовани скробови); лепкови на
бази скробова, или на бази декстрина или осталих модификованих скробова:
- Декстрини и остали модификовани скробови:
-- Декстрини
-- Остали модификовани скробови:
--- остало
- Лепкови
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:
- На бази скробних материја
Индустријске монокарбоксилне масне киселине; кисела уља од
рафинације; индустријски масни алкохоли
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:
- Сорбитол, осим сорбитола из тар. подброја 2905 44

