
Напомена 1: Радни списак је смерница за лакше повезивање прописа којима 

се уређује промет робе која при увозу, извозу и поновном извозу 

подлеже прибављању исправе сходно Закону о заштити животне 

средине, Закону о заштити природе, Закону о потврђивању 

Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље 

фауне и флорe (CITES), Уредби о стављању под контролу 

коришћења и промета дивље флоре и фауне, Правилнику о 

проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих 

врста биљака, животиња и гљива и Правилнику о 

прекограничном промету и трговини заштићеним врстама са 

Номенклатуром ЦТ и подложан је усклађивању 

 

Напомена 2: С обзиром да Прилог 3Г) Одлуке о одређивању роба за чији је 

увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених 

исправа не обухвата сву робу за коју постоји обавеза прилагања 

исправе министарства надлежног за заштиту животне средине у 

складу са прописима побројаним у Напомени 1 извршено је 

повезивање тих роба (које нису побројане у Прилогу 3Г) са 

номенклатуром ЦТ2018. тако да су у доле наведеном Радном 

списку CITES врста наведене тарифне ознаке које садрже робу 

која није обухваћена Прилогом 3Г Одлуке 

 

Напомена 3:  Неопходно је проверити и Прилог 3Г Одлуке о одређивању 

роба за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа, чији се Обједињени списак 

прилога налази на сајту УЦ www.upravacarina.rs → закони и 

прописи → други акти 
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РАДНИ СПИСАК CITES ВРСТА 

 
 

Тарифна 

ознака 

Наименовање Напомена 

0101 Коњи, магарци, муле и мазге, живи:  

 - Коњи: 

Исправа је потребна за 

расу Equus przewalskii 

0101 21 00 00 - - Чисте расе за приплод 

0101 29 - - Осталo: 

0101 29 90 00 - - - осталo 

0101 30 00 00 - Mагарци Исправа је потребна за 

врсту Equus africanus 

(изузевши одомаћени 

облик познат и под 

називом Equus asinus) 

0102 Живе животиње, врсте говеда: 

Исправа је потребна за 

дивље врсте наведене у 

CITES Додацима, односно 

у Прилозима Правилника 

о прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

 - Буфало („buffalo”): 

0102 31 00 00 - - Чисте расе за приплод 

0102 39 - - Остало: 

0102 39 90 00 - - - остало 

0103 Свиње, живе: 

0103 10 00 00 - Чисте расе за приплод 

 - Остало: 

0103 91 - - Масе не преко 50 kg: 

0103 91 90 00 - - - остале 

0103 92 - - Масе 50 kg или веће: 

0103 92 90 00 - - - остало 

0104 Овце и козе, живе: 

0104 10 - Овце: 

0104 10 10 00 - - чисте расе за приплод 

 - - остале: 

0104 10 30 00 - - - јагњад (до једне године старости) 

0104 10 80 00 - - - остале 

0104 20 - Козе: 

0104 20 10 00 - - чисте расе за приплод 

0104 20 90 00 - - остале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0106 Остале животиње, живе:  

0106 14 - - Кунићи и зечеви: Исправа је потребна за 

дивље врсте наведене у 

CITES Додацима, односно 

у Прилозима Правилника 

о прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

0106 14 90 00 - - - остало 

0208 Остало месо и јестиви кланични производи, свежи, расхлађени 

или смрзнути: 

 

0208 60 00 00 - Oд камила и осталих камелида (Camelidae) Исправа је потребна за 

месо и јестиве кланичне 

производе, свеже, 

расхлађене или смрзнуте 

oд гванака (Lama 

guanicoe) и викуње 

(Vicugna vicugna)   

0301 Рибе, живе:  

0301 99 85 00 - - - остале Исправа је потребна за 

врсте наведене у CITES 

Додацима 

0302 Рибе, свеже или расхлађене, осим рибљих филета и осталог 

рибљег меса из тар. броја 0304: 

 

 - Салмониде, искључујући јестиве рибље остатке из тар. 

подбројева 0302 91 до 0302 99: 
 

 - Тилапија (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), шаран (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla 

spp.), нилски гргеч (Lates niloticus) и змијоглава риба (Channa 

spp.) , осим јестивих рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 

до 0302 99: 

Исправа је потребна за 

јегуље (Anguilla anguilla), 

свеже или расхлађене, 

осим филета и осталог 

меса из тар. броја 0304 

0302 74 00 00 - - Јегуље (Anguilla spp.) 

 - - - остале: Исправа је потребна за 

врсте наведене у CITES 

Додацима 
0302 89 90 00 - - - - oстале 

0302 99 00 00 - - Остало Исправа је потребна за 

рибље остатке од врста 

наведених у CITES 

Додацима 

0303 Риба, смрзнута, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из 

тар. броја 0304: 

 

 - Tилапиа (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), шаран (Cyprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngodonidellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus 

hasselti, Leptobarbus hoeveni,Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla 

spp.), нилски гргеч (Lates niloticus) и змијоглава риба (Channa 

spp.), осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99: 

Исправа је потребна за 

јегуље (Anguilla anguilla), 

смрзнутe, осим филета и 

осталог меса из тар. броја 

0304 

0303 26 00 00 - - Јегуље (Anguilla spp.) 

0304 Рибљи филети и остало рибље месо (немлевено или млевено), 

свеже, расхлађено или смрзнуто: 

 



 - Свежи или расхлађени филети од тилапие (Oreochromis spp.), 

сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

шарана (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon 

piceus), јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates niloticus) и 

змијоглаве рибе (Channa spp.): 

Исправа је потребна за 

свеже или расхлађене 

филете јегуље (Anguilla 

anguilla) 

0304 39 00 00 - - Oстали 

0304 51 00 00 - - Tилапие (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), шарана (Cyprinus carpio, Carassius 

carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), јегуље (Anguilla spp.), 

нилског гргеча (Lates niloticus) и змијоглаве рибе (Channa spp.) 

Исправа је потребна за 

остало (немлевено или 

млевено) месо јегуље 

(Anguilla anguilla), свеже 

или расхлађено 

 -   Смрзнути филети од тилапије (Oreochromis spp.), сома 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарана 

(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates 

niloticus) и змијоглаве рибе (Channa spp.): 

Исправа је потребна за 

смрзнуте филете јегуље 

(Anguilla anguilla) 

0304 69 00 00 - - Oстали 

 - Остало, смрзнуто:  

0304 93 - - Тилапије (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), шарана (Cyprinus spp., Carassius 

spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., 

Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates niloticus) и 

змијоглаве рибе (Channa spp.): 

Исправа је потребна за 

остало смрзнуто месо 

јегуље (Anguilla anguilla) 

0304 93 90 00 - - - остало 

0305 Риба, сушена, сољена или у саламури; димљена риба, 

термички обрађена или необрађена пре или у току процеса 

димљења; прах, брашно и пелети од рибе, подобни за људску 

исхрану: 

 

 - Рибљи филети, сушени, сољени или у саламури, али недимљени:  

0305 31 00 00 - - Тилапије (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), шаран (Cyprinus carpio, Carassius 

spp.,Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., 

Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

јегуље (Anguilla spp.), нилски гргеч (Lates niloticus) и 

змијоглава риба (Channa spp.) 

Исправа је потребна за 

филете јегуље (Anguilla 

anguilla), сушене, сољене 

или у саламури, али 

недимљене 

0305 39 - - Остало:  

0305 39 90 00 - - - остало Исправа је потребна за 

рибље филете од врста 

наведених у CITES 

Додацима, сушене, 

сољене или у саламури, 

али недимљене 



0305 44 - - Тилапије (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), шаран (Cyprinus carpio, Carassius 

spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., 

Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

јегуље (Anguilla spp.), нилски гргеч (Lates niloticus) и 

змијоглава риба (Channa spp.): 

Исправа је потребна за 

димљено месо јегуље 

(Anguilla anguilla), 

укључујући филете, осим 

јестивих рибљих остатака 

0305 44 10 00  - - - јегуље (Anguilla spp.) 

0305 49 - - Остала:  

0305 49 80 00 - - - остала Исправа је потребна за 

димљено месо, 

укључујући филете, осим 

јестивих рибљих остатака, 

врста наведених у CITES 

Додацима 

 - Сушене рибе, осим јестивих рибљих остатака, несољене или 

сољене, али недимљене: 
 

0305 52 00 00 - - Тилапије (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), шаран (Cyprinus carpio, Carassius 

spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., 

Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

јегуље (Anguilla spp.), нилски гргеч (Lates niloticus) и 

змијоглава риба(Channa spp.) 

Исправа је потребна за 

јегуљу (Anguilla anguilla), 

сушену, несољену или 

сољену, али недимљену, 

осим јестивих рибљих 

остатака 

0305 59 - - Остале:  

0305 59 85 00 - - - остале Исправа је потребна за 

врстe наведенe у CITES 

Додацима, сушене, 

несољене или сољене, али 

недимљене, осим јестивих 

рибљих остатака 

 - Риба, сољена али несушена и недимљена и риба у саламури, 

осим јестивих рибљих остатака: 
 

0305 64 00 00 - - Тилапије (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), шаран (Cyprinus carpio, Carassius 

spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., 

Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

јегуље (Anguilla spp.), нилски гргеч (Lates niloticus) и 

змијоглава риба (Channa spp.) 

Исправа је потребна за 

јегуљу (Anguilla anguilla), 

сољену али несушену и 

недимљену или у 

саламури, осим јестивих 

рибљих остатака 

0305 69 - - Остала:  

0305 69 80 00 - - - осталa Исправа је потребна за 

врстe наведенe у CITES 

Додацима, сољене али 

несушене и недимљене 

или у саламури, осим 

јестивих рибљих 

остатака 

 - Рибља пераја, главе, репови, мехурови и остали јестиви рибљи 

остаци: 
 

0305 72 00 00 - - Рибље главе, репови и мехурови Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 
0305 79 00 00 - - Остало 



0307 Мекушци, у љуштуром или без љуштуре, живи, свежи, 

расхлађени, смрзнути, сушени, сољени или у саламури; 

димљени мекушци, термички обрађени или необрађени пре 

или током процеса димљења; прах, брашно и пелети од 

мекушаца, подобни за људску исхрану: 

 

 - Клапавице, срчанке и куњке (породице Arcidae, Arcticidae, 

Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, 

Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и 

Veneridae): Исправа је потребна за 

врсте Tridacnidae spp. 0307 71 00 00 - - Живе, свеже или расхлађене 

0307 72 - - Смрзнуте: 

0307 72 90 00 - - - остале 

0307 79 00 00 - - Остале 

 - Морски пуж пузлатка (морско ухо) (Halliotis spp.) и стромбоид 

пужеви (Strombus spp.): 
Исправа је потребна за 

врсту Strombus gigas 
0307 82 00 00 - - Живи, свежи или расхлађени стромбоид пужеви (Strombus spp.) 

0307 84 00 00 - - Смрзнути стромбоид пужеви (Strombus spp.) 

0307 88 00 00 - - Остали стромбоид пужеви (Strombus spp.) 

 - Остали, укључујући прах, брашно и пелете од мекушаца, 

подобне за људску исхрану: 

Исправа је потребна за 

врстe наведенe у CITES 

Додацима 0307 91 00 00  - - Живи, свежи или расхлађени 

0307 92 00 00 - - Смрзнуто 

0307 99 00 00 - - Остало 

0308 Водени бескичмењаци осим љускара и мекушаца, живи, 

свежи, расхлађени, смрзнути, сушени, сољени или у саламури; 

димљени водени бескичмењаци осим љускара и мекушаца, 

термички обрађени или необрађени пре или током процеса 

димљења; прах, брашно и пелети од водених бескичмењака 

осим љускара и мекушаца, подобни за људску исхрану: 

 

0308 90 - Остали: Исправа је потребна за 

плаве корале (Corallium 

elatius, C. japonicum, C. 

konjoi, C. secundum), црне 

корале (Antipatharia), 

тврде корале (Scleractinia) 

и врсте корала из 

породица Tubiporidae, 

Milleporidae и 

Stylasteridae 

0308 90 10 00 - - живи, свежи или расхлађени 

0308 90 90 00 - - oстали 

0407 Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисана или 

кувана: 

 

0410 00 00 00 Јестиви производи животињског порекла на другом месту 

непоменути нити обухваћени 

Исправа је потребна за 

врсте наведене у CITES 

Додацима 

0511 Производи животињског порекла непоменути нити 

обухваћени на другом месту; мртве животиње из Глава 1 и 3, 

неупотребљиве за људску исхрану: 

 

 - Остало:  

0511 91 - - Производи од риба или љускара, мекушаца или других водених 

бескичмењака; мртве животиње из Главе 3: 

Исправа је потребна за 

мртве пијавице (Hirudo 

medicinalis и Hirudo 

verbana) 
0511 91 90 00 - - - остало 



0511 99 - - Остало: Исправа је потребна за 

сперму, jajне ћелије и 

ембрионе врста наведених 

у CITES Додацима, 

односно у Прилозима 

Правилника о 

прекограничном промету 

и трговини заштићеним 

врстама 

0511 99 85 00 - - - остало 

0601 Луковице, гомољи, гомољасто корење, корени, изданци и 

ризоми за садњу, у вегетацији или у цвету; биљке и корен 

цикорије, осим корења из тар. Броја 1212: 

 

0601 10 - Луковице, гомољи, гомољасто корење, изданци корена и ризоми, 

за садњу: 

Исправа је потребна за 

врсте наведене у CITES 

Додацима, изузев када 

постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима, или када се 

ради о изузећу у складу са 

Резолуцијом 12.3 за 

вештачки размножене 

биљке за које је издат 

фитосанитарни 

сертификат од стране 

надлежног органа једне од 

следећих држава: 

Аустрија, Белгија, Чешка 

Република, Данска, 

Канада, Немачка, Хонг 

Конг (Кина), Италија, 

Холандија, Јужна Кореја, 

Сингапур и Шведска. 

0601 10 90 00 - - остало 

0601 20 - Луковице, гомољи, гомољасто корење, изданци корена и ризоми 

у вегетацији или у цвету; биљке и корен цикорије: 

0601 20 30 00 - - орхидеје, зумбули, нарциси и лале 

0601 20 90 00 - - остало 

0602 Остале живе биљке (укључујући њихово корење), резнице, 

калем - гранчице и калеми; мицелијум за печурке: 

 

0602 10 - Неужиљене резнице и калем - гранчице, калеми: Исправа је потребна за 

врсте наведене у CITES 

Додацима, изузев када 

постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима, или када се 

ради о изузећу у складу са 

Резолуцијом 12.3 за 

вештачки размножене 

биљке за које је издат 

фитосанитарни 

сертификат од стране 

надлежног органа једне од 

следећих држава: 

Аустрија, Белгија, Чешка 

Република, Данска, 

Канада, Немачка, Хонг 

Конг (Кина), Италија, 

Холандија, Јужна Кореја, 

Сингапур и Шведска. 

0602 10 90 00 - - oстале 

0602 90 - Остало:  



0602 90 10 00 - - мицелијум за печурке Исправа је потребна за 

печурке врста: мрка труба 

(Craterellus 

cornucopioides), рујнице 

(Lactarius spp.), супача 

(Marasmius oreades), 

лисичарка (Centharellus 

cibarius); вргањи: црни 

вргањ (Boletus aereus), 

летњи (B. edulis), боров 

(B. pinophilus), распуцани 

(B. reticulatus); Трифле, 

тартуфи - Tuber magnatum, 

T. аestivum, T. 

macrosporum) 

 - - остало: Исправа је потребна за 

врсте наведене у CITES 

Додацима, изузев када 

постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима, или када се 

ради о изузећу у складу са 

Резолуцијом 12.3 за 

вештачки размножене 

биљке за које је издат 

фитосанитарни 

сертификат од стране 

надлежног органа једне од 

следећих држава: 

Аустрија, Белгија, Чешка 

Република, Данска, 

Канада, Немачка, Хонг 

Конг (Кина), Италија, 

Холандија, Јужна Кореја, 

Сингапур и Шведска. 

 - - - биљке отвореног простора: 

 - - - - дрвеће, шибље и жбуње: 

0602 90 41 00 - - - - - шумско дрвеће 

 - - - - - остало: 

0602 90 45 00 - - - - - - ожиљене резнице и младе биљке 

 - - - - - - осталo: 

0602 90 46 00 - - - - - - - са голим коренима 

 - - - - - - - осталo: 

0602 90 47 00 - - - - - - - - агрума 

0602 90 48 00 - - - - - - - - осталo 

0602 90 50 00 - - - - остале биљке отвореног простора 

 - - - биљке затвореног простора: 

0602 90 70 00 - - - - ожиљене резнице и младе биљке, осим кактуса 

 - - - - остало: 

0602 90 91 00 - - - - - цветне биљке, са пупољцима или цветовима, осим кактуса 

0602 90 99 00 - - - - - остале 

0603 Сечено цвеће и цветни пупољци врста подесних за букете или 

за украсне сврхе, свежи, сушени, бојени, бељени, 

импрегнисани или другачије припремљени: 

 

 - Свеже: Исправа је потребна за врсте 

наведене у CITES Додацима, 

изузев када постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима, или када се ради о 

изузећу у складу са 

Резолуцијом 12.3 за 

вештачки размножене биљке 

за које је издат 

фитосанитарни сертификат 

од стране надлежног органа 

једне од следећих држава: 

Аустрија, Белгија, Чешка 

Република, Данска, Канада, 

Немачка, Хонг Конг (Кина), 

Италија, Холандија, Јужна 

Кореја, Сингапур и Шведска. 

0603 13 00 00 - - Oрхидеје 

0603 90 00 00 - Остало 



0604 Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних 

пупољака и траве, маховине и лишајеви подесни за букете или 

за украсне сврхе, свежи, сушени, бојени, бељени, 

импрегнисани или друкчије припремљени: 

 

0604 20 - Свеже:  

0604 20 40 00 - - гране четинара Исправа је потребна за 

гране четинара oд врсте 

Araucaria araucana 

0604 20 90 00 - - остало Исправа је потребна за 

свеже делове биља oд 

врста наведених у CITES 

Додацима, изузев када 

постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима, или када се 

ради о изузећу у складу са 

Резолуцијом 12.3 за 

вештачки размножене 

биљке за које је издат 

фитосанитарни 

сертификат од стране 

надлежног органа једне од 

следећих држава: 

Аустрија, Белгија, Чешка 

Република, Данска, 

Канада, Немачка, Хонг 

Конг (Кина), Италија, 

Холандија, Јужна Кореја, 

Сингапур и Шведска. 

0604 90 - Остало: 

 - - oстало:   

 

Исправа је потребна за 

делове биља oд врста 

наведених у CITES 

Додацима, изузев када 

постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима, или када се 

ради о изузећу у складу са 

Резолуцијом 12.3 за 

вештачки размножене 

биљке за које је издат 

фитосанитарни 

сертификат од стране 

надлежног органа једне од 

следећих држава: 

Аустрија, Белгија, Чешка 

Република, Данска, 

Канада, Немачка, Хонг 

Конг (Кина), Италија, 

Холандија, Јужна Кореја, 

Сингапур и Шведска. 

0604 90 91 00 - - - само сушено, даље неприпремљено 

0604 90 99 00 - - - остало 



0714 Маниока, арорут, салеп, топинамбур, слатки кромпир и 

слично корење и кртоле с високим садржајем скроба или 

инулина, свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, цели, 

сечени или у облику пелета; срж од саго дрвета: 

 

0714 30 00 00 - Јам (Dioscorea spp.) Исправа је потребна за 

врсту Dioscorea deltoidea 

0714 90 - Остало: Исправа је потребна за 

корен орхидеја 

(Orchidaceae spp.), изузев 

када постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима,  или када се 

ради о изузећу у складу са 

Резолуцијом 12.3 за 

вештачки размножене 

биљке за које је издат 

фитосанитарни 

сертификат од стране 

надлежног органа једне од 

следећих држава: 

Аустрија, Белгија, Чешка 

Република, Данска, 

Канада, Немачка, Хонг 

Конг (Кина), Италија, 

Холандија, Јужна Кореја, 

Сингапур и Шведска. 

0714 90 20 00 - - арорут, салеп и слично корење и кртоле са високим садржајем 

скроба 

1209 Семе, плодови и споре за сетву:  

1209 30 00 00 - Семе травнатог биља, које се углавном гаји због цвета Исправа је потребна за 

врсте наведене у CITES 

Додацима, изузев када 

постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима, или када се 

ради о изузећу у складу са 

Резолуцијом 12.3 за 

вештачки размножене 

биљке за које је издат 

фитосанитарни 

сертификат од стране 

надлежног органа једне од 

следећих држава: 

Аустрија, Белгија, Чешка 

Република, Данска, 

Канада, Немачка, Хонг 

Конг (Кина), Италија, 

Холандија, Јужна Кореја, 

Сингапур и Шведска. 

 - Остало:  

1209 99 - - Oстало:  

1209 99 10 00 - - - семе шумског дрвећа  

 - - - остало: Исправа је потребна за 

врсту Araucaria araucana 1209 99 99 00 - - - - остало 



1211 Биље и делови биља (укључујући семење и плодове), врста 

које се првенствено употребљавају у производњи мириса, 

фармацији или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе, 

свеже, расхлађено, смрзнуто или сушено, сечено или несечено, 

дробљено или недробљено, у праху или не: 

 

1211 20 00 - Корен гинсенга: Исправа је потребна за 

цело и нарезано корење и 

деловe корења америчког 

жен-шена (Panax 

quinquefolius) и азијског 

жен-шена Panax ginseng 

пореклом из Руске 

Федерације 

1211 20 00 10 - - свеж или сушен 

1211 20 00 90 - - остали 

 - - - остало: Исправа је потребна за 

врсте наведене у CITES 

Додацима 
1211 90 86 92 - - - - биље и делови биља, за јело, припремљени поступцима 

обухваћеним тар. бројем 2008, без додатка шећера или 

алкохола 

1211 90 86 98 - - - - остало, које није за јело 

1301 Шелак; природне гуме, смоле, гуми - смоле и уљане смоле 

(нпр: балзами): 

 

1301 90 00 00 - Остало Исправа је потребна за 

смолу врста Guaiacum spp. 

и Bulnesia sarmientoi, 

смолу Aloe ferox и осталих 

врста из рода Aloe spp. 

(изузев врста Aloe vera и 

Aloe barbadensis) 

1302 Биљни сокови и екстракти; пектинске материје, пектинати и 

пектати; агар – агар и остале слузи и згушњивачи, добијени од 

биљних производа, модификовани или немодификовани: 

 

 - Биљни сокови и екстракти: Исправа је потребна за 

биљни сок од Aloe ferox и 

осталих врста из рода Aloe 

spp. (изузев врста Aloe 

vera и Aloe barbadensis), 

екстракт од афричке 

шљиве (Prunus africana), 

екстракт од сандаловине 

(Pterocarpus santalinus), 

екстракт од aзијских врста 

тисе и њихови хибриди 

(Taxus chinensis, T. 

cuspidata, T. fuana, T. 

sumatrana и T. x media; 

изузев хималаске тисе [T. 

wallichiana], европске и  

америчке тисе [Taxus 

baccata, T. brevifolia, T. 

canadensis, T. globosa, T. 

floridana]) 

1302 19 - - Oстало: 

1302 19 70 00 - - - остало 

1404 Биљни производи на другом месту непоменути нити 

обухваћени: 

 

 

 



1404 90 00 - Остало: Исправа је потребна за 

плод палме Lodoicea 

maldivica са Сејшела 
1404 90 00 90 - - остало 

1504 Масти и уља као и њихове фракције, од риба или морских 

сисара, рафинисани или нерафинисани, али хемијски 

немодификовани: 

 

1504 30 - Масти и уља и њихове фракције од морских сисара: Исправа је потребна за 

робу од китова (ред 

Cetacea) 

1504 30 10 00 - - чврсте фракције 

1504 30 90 00 - - остало 

1506 00 00 00 Остале масти и уља животињског порекла и њихове фракције, 

рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани 

Исправа је потребна за 

робу oд врста наведених у 

CITES Додацима 

1521 Биљни воскови (осим триглицерида), восак од пчела, воскови 

од осталих инсеката и спермацет, рафинисани или 

нерафинисани, обојени или необојени: 

 

1521 10 00 00 - Биљни воскови Исправа је потребна за 

биљне воскове од 

Euphorbia antisyphilitica 

(изузев готових производа 

упакованих и спремних за 

малопродају) 

1601 00 Кобасице и слични производи од меса, других кланичних 

производа за јело или крви; сложени прехрамбени производи 

на бази тих производа: 

 

 - oстало: Исправа је потребна за 

робу oд врста наведених у 

CITES Додацима 
1601 00 91 00 - - кобасице, сушене или за мазање, некуване 

1601 00 99 00 - - остало 

1602 Остали припремљени или конзервисани производи од меса, 

других кланичних производа или крви: 

 

1602 90 - Остало, укључујући прерађевине од крви од било којих 

животиња: 

Исправа је потребна за 

робу oд врста наведених у 

CITES Додацима 

 - - остало: 

 - - - остало: 

 - - - - остало: 

 - - - - - остало: 

1602 90 99 00 - - - - - - остало 

1604 Припремљена или конзеривисана риба; кавијар и замене 

кавијара припремљени од рибљих јаја: 

 

 - Риба цела, у комадима, али немлевена:  

1604 17 00 00 - - Јегуље Исправа је потребна за 

припремљену или 

конзервисану јегуљу 

(Anguilla anguilla) 

1605 Љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци, 

припремљени или конзервисани: 

 

1605 59 00 00 - - Остали Исправа је потребна за 

припремљеног или 

конзервисаног морског 

пужа (Strombus gigas) 

2104 Супе и чорбе и препарати за те производе; хомогенизовани 

сложени прехрамбени производи: 

 



2104 10 00 00 - Супе и чорбе и препарати за те производе Исправа је потребна за 

производе од корњача (све 

врсте из реда Testudines); 

oд пераја ајкула (од врста 

наведених у CITES 

Додацима) 

3001 Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, у 

праху или не; екстракти од жлезда или осталих органа или од 

њихових секрета за органотерапеутске сврхе; хепарин и 

његове соли; остале људске или животињске материје, 

припремљене за терапеутске или профилактичке сврхе, 

непоменуте нити обухваћене на другом месту: 

 

3001 20  - Екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових 

секрета: 

Исправа је потребна за 

змијски отров oд врста 

наведених у CITES 

Додацима, односно у 

Прилозима  Правилника о 

прекограничном промету 

и трговини заштићеним 

врстама и медвеђу жуч 

(Ursidae) 

3001 20 90 00  - - остало 

3001 90 - Остало:  

 - - остало: 

3001 90 98 - - - остало: 

3001 90 98 10 - - - - жлезде и остали органи, сушени, у праху или не 

3001 90 98 90 - - - - остало 

3002 Људска крв; животињска крв припремљена за употребу у 

терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе; 

антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи, 

модификовани или немодификовани, било да јесу или нису 

добијени путем биотехнолошких поступака; вакцине, токсини, 

културе микроорганизама (осим квасца) и слични производи: 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима, односно 

у Прилозима Правилника 

о прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

 - Антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи, 

модификовани или немодификовани, било да јесу или нису 

добијени путем биотехнолошких поступака: 

 

3002 12 00 00 - - Антисеруми и остале фракције крви 

3002 19 00 00 - - Остали 

3002 90  - Остало: 

3002 90 30 00 - - животињска крв припремљена за терапеутске, профилактичке 

или дијагностичке сврхе 

3002 90 90 00 - - остало 

3301 Етерична уља (без терпена или са терпенима), укључујући 

згуснута и чиста уља; резиноиди; екстраховане уљане смоле; 

концентрати етеричних уља у мастима, стабилним уљима, 

восковима или слично, добијени поступком екстракције 

етеричних уља помоћу масти или мацерацијом; споредни 

тарпенски производи добијени детерпенацијом етеричних 

уља; водени дестилати и водени раствори етеричних уља: 

 



 - Етерична уља, остала, осим од цитрус-воћа (агрума): 

Исправа је потребна за 

робу од врста Аquilaria 

spp., Gyrinopos spp., 

Guaiacum spp., Bulnesia 

sarmeintoi, Aniba 

rosaeodora (Aniba duckei) 

3301 29 - - Остало: 

 - - - остало: 

 - - - - без терпена: 

3301 29 91 00 - - - - - остало: 

3301 30 00 00 - Резиноиди 

3302 Мешавине мирисних материја и мешавине (укључујући 

алкохолне растворе) на бази једне или више тих материја, које 

се употребљавају као сировине у индустрији; остали 

препарати на бази мирисних материја, који се употребљавају у 

производњи пића: 

 

3302 90 - Остало: Исправа је потребна за 

робу од од врста Аquilaria 

spp. и Gyrinopos spp. 
3302 90 90 00 - - остало 

3304 Препарати за улепшавање или шминкање и препарати за 

неговање коже (осим лекова), укључујући препарате за 

заштиту од сунца или за појачање пигментације при сунчању; 

препарати за маникир или педикир: 

 

3304 30 00 00 - Препарати за маникир или педикир Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

 - Остало: 

3304 99 00 00 - - Остало 

3307 Препарати за употребу пре бријања, за бријање или после 

бријања, дезодоранси за личну употребу, препарати за купање, 

депилатори и остали парфимеријски, козметички или 

тоалетни препарати, на другом месту непоменути нити 

обухваћени; припремљени дезодоранси за просторије, 

парфимисани или непарфимисани, укључујући и оне који 

имају дезинфекциона својства: 

 

 - Препарати за парфимисање или дезодорисање просторија, 

укључујући мирисне препарате за религиозне обреде: Исправа је потребна за 

препарате од врста 

Аquilaria spp. и Gyrinopos 

spp. 

3307 41 00 00 - - „Аgarbatti” и остали мирисни препарати који миришу приликом 

сагоревања 

3307 49 00 00 - - Остало 

4101 Сирове крупне и ситне говеђе коже (укључујући бивоље) или 

коже копитара (свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане 

или другачије конзервисане, али нештављене, нити 

пергаментно обрађене, нити даље обрађиване), са длаком или 

без длаке, цепане или нецепане: 

 

4101 20 - Целе крупне и ситне коже, нецепане, масе по кожи не преко 8 kg 

када су суве, не преко 10 kg кад су суво - сољене, или не преко 16 

kg када су свеже, мокро сољене или другачије конзервисане: 
Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

4101 20 10 00 - - свеже 

4101 20 30 00 - - мокро сољене 

4101 20 50 00 - - сушене или суво - сољене 

4101 20 80 00 - - остале 

4101 50 - Целе сирове крупне и ситне коже, масе преко 16 kg: 

 

 



4101 50 10 00 - - свеже Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 
4101 50 30 00 - - мокро сољене 

4101 50 50 00 - - сушене или суво-сољене 

4101 50 90 00 - - остале 

4101 90 00 00 - Остале, укључујући крупоне, полукрупоне и трбушине 

4103 Остале крупне и ситне сирове коже (свеже или усољене, 

сушене, лужене, пикловане или другачије конзервисане, али 

нештављене, пергаментно необрађене, нити даље обрађиване), 

са длаком или без длаке, цепане или нецепане, осим оних 

искључених Напоменом 1. под (б) и (в) уз ову Главу: 

 

4103 30 00 00 - Од свиња Исправа је потребна за 

робу oд врста из породице 

Tayassuidae 

4104 Штављене или „окореле” („crust”) крупне и ситне говеђе коже 

(укључујући бивоље) или коже копитара, без длаке, цепане 

или нецепане, али даље необрађиване: 

 

 - У мокром стању (укључујући „wet-blue”): 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

4104 11 - - Небрушеног лица („full grain”), нецепане; небрушеног лица 

(„grain”), цепане: 

4104 11 10 00 

 

- - - целе ситне и крупне говеђе коже (укључујући бивоље), укупне 

површине не преко 28 квадратних стопа (2,6m
2
) 

 - - - остале: 

 - - - - говеђе (укључујући бивоље): 

4104 11 51 00 - - - - - целе ситне и крупне коже, укупне површине преко 28 

квадратних стопа (2,6m
2
) 

4104 11 59 00 - - - - - остале 

4104 11 90 00 - - - - остале 

4104 19 - - Остале: 

4104 19 10 00 - - - целе ситне и крупне говеђе коже (укључујући бивоље), укупне 

површине не преко 28 квадратних стопа (2,6 m
2
) 

 - - - остале: 

 - - - - говеђе (укључујући бивоље): 

4104 19 51 00 - - - - - целе ситне и крупне коже, укупне површине преко 28 

квадратних стопа (2,6 m
2
) 

4104 19 59 00 - - - - - остале 

4104 19 90 00 - - - - остале 

 - У сувом стању „окореле” (crust): 

 

4104 41 - - Небрушеног лица („full grain”), нецепане; небрушеног лица 

(„grain”), цепане: 

 - - - целе ситне и крупне говеђе коже (укључујући бивоље), укупне 

површине не преко 28 квадратних стопа (2,6 m
2
): 

4104 41 11 00 - - - - источно индијске целе коже без или са главом и ногама, 

свака нето масе не преко 4,5 kg, даље необрађиване, осим 

биљног штављења, подвргнуте одређеним поступцима или 

не, али очигледно неподобне за непосредну употребу за 

производњу производа од коже 

4104 41 19 00 - - - - остале Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

 - - - остале: 

 - - - - говеђе (укључујући бивоље): 

 



4104 41 51 00 - - - - - целе ситне и крупне коже, укупне површине преко 28 

квадратних стопа (2,6 m
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

 

 

 

 

 

 

 

4104 41 59 00 - - - - - остале 

4104 41 90 00 - - - - остале 

4104 49 - - Остале: 

 - - - целе ситне и крупне говеђе коже (укључујући бивоље), укупне 

површине не преко 28 квадратних стопа (2,6 m
2
): 

4104 49 11 00 - - - - источно индијске целе коже без или са главом и ногама, 

свака нето масе не преко 4,5 kg, даље необрађиване, осим 

биљног штављења, подвргнуте одређеним поступцима или 

не, али очигледно неподобне за непосредну употребу за 

производњу производа од коже 

4104 49 19 00 - - - - остале 

 - - - остале: 

 - - - - говеђе (укључујући бивоље): 

4104 49 51 00 - - - - - целе ситне и крупне коже, укупне површине преко 28 

квадратних стопа (2,6 m
2
) 

4104 49 59 00 - - - - - остале 

4104 49 90 00 - - - - остале 

4106 Штављене или „окореле” (crust) крупне и ситне коже од 

осталих животиња, без вуне или длаке, цепане или нецепане, 

али даље необрађиване: 

 

 - Од свиња: Исправа је потребна за 

робу oд врста из породице 

Tayassuidae 

4106 31 00 00 - - у мокром стању (укључујући „wet-blue”) 

4106 32 00 00 - - у сувом стању „окореле” (crust) 

4107 Кожe даље обрађиванe после штављења или сушења, 

укључујући пергаментно обрађенe кожe, од говеда 

(укључујући бивољу) или копитара,  без длаке, цепане или 

нецепане, осим кожa из тарифног броја 4114: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Целе крупне и ситне коже: 

4107 11 - - Небрушеног лица („full grain“), нецепане: 

 - - - говеђе коже (укључујући бивоље), укупне површине не преко 

28 квадратних стопа (2,6m
2
): 

4107 11 11 00 - - - - телећи бокс 

4107 11 19 00 - - - - остале 

4107 11 90 00 - - - остале 

4107 12 - - Небрушеног лица („grain“), цепане: 

 - - - говеђе коже (укључујући бивоље), укупне површине не преко 

28 квадратних стопа (2,6 m
2
): 

4107 12 11 00 - - - - телећи бокс 

4107 12 19 00 - - - - остале 

 - - - остале: 

4107 12 91 00 - - - - говеђе коже (укључујући бивоље) 

4107 12 99 00 - - - - коже копитара 

4107 19 - - Остале: 

4107 19 10 00 - - - говеђе коже (укључујући бивоље), укупне површине не преко 

28 квадратних стопа (2,6 m
2
) 

4107 19 90 00 - - - остале 

 - Остале, укључујући бочне половине: 

4107 91 - - Небрушеног лица („full grain“), нецепане: 



4107 91 10 00 - - - коже за ђонове  

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

 

 

 

 

4107 91 90 00 - - - остале 

4107 92 - - Небрушеног лица („grain“), цепане:  

 

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

4107 92 10 00 - - - говеђе коже (укључујући бивоље) 

4107 92 90 00 - - - коже копитара 

4107 99 - - Остале: 

4107 99 10 00 - - - говеђе коже (укључујући бивоље) 

4107 99 90 00 - - - коже копитара 

4112 00 00 00 Кожe даље обрађиванe после штављења или сушења, 

укључујући пергаментно обрађенe кожe, од оваца или јагњади, 

без вуне, цепане или нецепане, осим кожa из тарифног броја 

4114 

4113 Коже даље обрађиване после штављења или сушења, 

укључујући пергаментно обрађене коже од других животиња, 

без вуне или длаке, цепане или нецепане, осим кожa из 

тарифног броја 4114: 

 

4113 20 00 00 - Од свиња Исправа је потребна за 

робу oд врста из породице 

Tayassuidae 

4114 Семишоване (укључујући комбиновано семишоване) коже; 

лаковане коже и лаковане ламиниране коже; метализоване 

коже: 

 

 - Семишоване (укључујући комбиновано семишоване) коже:  

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

4114 10 90 00 - - од осталих животиња 

4114 20 00 00 - Лаковане коже и лаковане ламиниране коже; метализоване коже 

4202 Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, 

школске торбе, футроле за двогледе, футроле за наочаре, 

футроле за камере, футроле за музичке инструменте, футроле 

за пушке, футроле за пиштоље и слични контејнери; путне 

торбе, термоизоловане торбе за храну или пиће, тоалетне 

торбе, руксаци, ручне ташне, торбе за куповину, новчаници за 

папирни новац, новчаници за метални новац, ташне за мапе, 

табакере, кесе за дуван, торбе за алат, спортске торбе, футроле 

за боце, кутије за накит, кутије за пудер, кутије за прибор за 

јело и слични контејнери, од коже или вештачке коже, од 

фолије од пластичних маса, од текстилних материјала, 

вулканофибера или од картона или потпуно или претежно 

пресвучени са тим материјалима или хартијом: 

 

 - Ковчези, кофери, несесери, аташе - кофери, актн-ташне, школске 

торбе и слични контејнери: 
 

 

Исправа је потребна за 

робу од коже врста 

наведених у CITES 

Додацима 

4202 11 - - Са спољном површином од коже или вештачке коже: 

4202 11 10 00 - - - аташе - кофери, актн - ташне, школске торбе и слични 

контејнери 

4202 11 90 00 - - - остало 



 - Ручне торбе са каишем за раме или без каиша за раме, 

укључујући и оне без ручних дршки: 

 

 

Исправа је потребна за 

робу од коже врста 

наведених у CITES 

Додацима 

4202 21 00 00 - - Са спољном површином од коже или вештачке коже 

 - Производи који се обично носе у џепу или ручној торби: 

4202 31 00 00 - - Са спољном површином од коже или вештачке коже 

 - Остало: 

4202 91 - - Са спољном површином од коже или вештачке коже: 

4202 91 10 00 - - - путне торбе, тоалетне торбе, ранчеви и спортске торбе 

4202 91 80 00 - - - остало 

4401 Огревно дрво у облицама, цепаницама, гранама, сноповима 

или сличним облицима; иверје и сличне честице, дрвена 

пиљевина, отпаци и остаци од дрвета, агломерисани или 

неагломерисани у облице, брикете, пелете и сличне облике: 

 

 - Пиљевина, оптаци и остаци, агломерисани или неагломерисани у 

облице, брикете, пелете или сличне облике: 

 

 

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима, изузев 

када постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима 

 

4401 31 00 00 - - пелете од дрвета 

4401 39 00 00 - - Oстало 

4401 40  - Пиљевина, отпаци, остаци од дрвета, неагломерисани: 

4401 40 10 00 - - пиљевина 

4401 40 90 00 - - остало 

4403 Необрађено дрво са кором или без коре или бељике или грубо 

обрађено (учетворено): 

 - Заштићено бојом, креозотом или другим средствима: 

4403 11 00 00 - - Четинарско 

4403 12 00 00 - - Нечетинарско 

 - Остало од четинара: 

4403 23 - - Од јеле (Abies spp.) и оморике (Picea spp.), са било којом 

димензијом попречног пресека 15 cm или више: 

4403 23 10 00 - - - резани трупци 

4403 23 90 00 - - - остало 

4403 24 00 00 - - Од јеле (Abies spp.) и оморике (Picea spp.), остало 

4403 25 - - Остало, са било којом димензијом попречног пресека 15 cm или 

више: 

4403 25 10 00 - - - резани трупци 

4403 25 90 00 - - - остало 

4403 26 00 00 - - Остало 

 - Остало, од тропског дрвета:  

4403 49 - - Остало: 

4403 49 85 00 - - - остало 

 - Остало: 

4403 99 00 00 - - Остало 

4407 Дрво обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или 

љуштењем, рендисано или нерендисано, брушено или 

небрушено, или чеоно спојено, дебљине преко 6 mm: 

 - Од четинара: 

4407 11 - - Од бора (Pinus spp.): 

4407 11 10 00 - - - чеоно спојено, рендисано или нерендисано, брушено или 

небрушено 

4407 11 20 00 - - - рендисано 



4407 11 90 00 - - - остало 

4407 12 - - Од јеле (Abies spp.) и смреке (Picea spp.): 

4407 12 10 00 - - - чеоно спојено, рендисано или нерендисано, брушено или 

небрушено 

4407 12 20 00 - - - рендисано 

4407 12 90 00 - - - остало 

4407 19 - - Остало: 

4407 19 10 00 - - - чеоно спојено, рендисано или нерендисано, брушено или 

небрушено 

4407 19 20 00 - - - рендисано 

4407 19 90 00 - - - остало 

 Од тропског дрвета: 

4407 21 - - Махагони (Swietenia spp.): 

4407 21 10 00 - - - брушено; чеоно спојено, рендисано или нерендисано, брушено 

или небрушено 

 - - - остало: 

4407 21 91 00 - - - - рендисано 

4407 21 99 00 - - - - остало 

4407 29 - - Остало: 

 - - - abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, 

azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, 

doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, 

jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, 

koto, limba, louro,maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, 

mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, 

nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, 

palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, 

palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, 

ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola: 

 

 

 

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима, изузев 

када постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4407 29 15 00 - - - - чеоно спојено, рендисано или нерендисано, брушено или 

небрушено 

 - - - - остало: 

4407 29 20 00 - - - - - palissandre de Rio, palissandre de Para и palissandre de Rose 

 - - - - - остало: 

4407 29 83 00 - - - - - - рендисано 

4407 29 85 00 - - - - - - брушено 

4407 29 95 00 - - - - - - остало 

 - - - остало тропско дрво: 

4407 29 96 00 - - - - рендисано; чеоно спојено, рендисано или нерендисано, 

брушено или небрушено 

 - - - - остало: 

4407 29 97 00 - - - - - брушено 

4407 29 98 00 - - - - - остало 

 - Остало: 

4407 94 - - Од трешње (Prunus spp.): 

4407 94 10 00 - - - рендисано; чеоно спојено, рендисано или нерендисано, 

брушено или небрушено 

 - - - остало: 

4407 94 91 00 - - - - брушено 

4407 94 99 00 - - - - остало 

4407 99 - - остало: 



 - - - остало: 

4407 99 90 00 - - - - остало 

4408 Листови за фурнирање (укључујући и оне добијене сечењем 

ламинираног дрвета), за шперплоче или за слично 

ламинирано дрво и остало дрво, дужно резано, сечено ножем 

или љуштено, рендисано или нерендисано, брушено или 

небрушено, неспојено или чеоно спојенo, дебљине не преко 

6mm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима, изузев 

када постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Од тропског дрвета:  

4408 39 - - остало: 

 - - - acajou d'Afrique, limba, mahogany (Switenia spp), obeche, 

okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de 

Rose, sapelli, sipo, virola и бели luan: 

4408 39 15 00 - - - - брушено; чеоно спојено, рендисано или нерендисано, 

брушено или небрушено 

 - - - - остало: 

4408 39 21 00 - - - - - рендисано 

4408 39 30 00 - - - - - остало 

4409 Дрво (укључујући ламеле и фризе за паркет, несастављене) 

профилисано (перо и жљеб, жљебљено, фалцовано или слично 

обрађено) по дужини било које ивице, крајева или лица, 

рендисано или нерендисано, брушено или небрушено, 

неспојено или чеоно спојено: 

4409 10 - Четинарско: 

4409 10 11 00 - - лајсне за рамове за слике, фотографије, огледала или сличне 

предмете 

4409 10 18 00 - - остало 

 - Нечетинарско: 

4409 22 00 00 - - Од тропског дрвета 

4409 29 - - остало: 

4409 29 10 00 - - - лајсне за рамове за слике, фотографије, огледала или сличне 

предмете 

 - - - остало: 

4409 29 91 00 - - - - блокови, ламеле и фризе за паркет или блокови за покривање 

подова, несастављени 

4409 29 99 00 - - - - остало 

4412 Шпер плоче, фурниране плоче и слични слојевити производи 

од дрвета: 

 - Остале шпер плоче, које се састоје само од фурнирских листова 

од дрвета (осим од бамбуса), чије су појединачне дебљине не 

преко 6 mm: 

4412 31 - - са најмање једним спољним слојем од тропског дрвета:  

4412 31 10 00 - - - 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 или бели lauan 

4412 31 90 00 - - - остале 



4412 33 00 00 - - Остале, са најмање једним спољним слојем од нечетинарског 

дрвета јове (Alnus spp.), јасенаs (Fraxinus spp.), букве (Fagus 

spp.), брезе (Betula spp.), трешње (Prunus spp.), кестена 

(Castanea spp.), бреста (Ulmus spp.), еукалиптус (Eucalyptus 

spp.), хикорије (амерички орах, Carya spp.), граба (Aesculus 

spp.) липа (Tilia spp.), јавора (Acer spp.), храста (Quercus spp.), 

платана (Platanus spp.), тополе и јасике (Populus spp.), робиние 

(Robinia spp.), или ораха (Juglans spp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима, изузев 

када постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима 

4412 34 00 00 - - остале, са најмање једним спољним слојем од нечетинарског 

дрвета које није наведено у тар. подброју 4412 33 

4412 39 00 00 - - Остало, са оба спољна слоја од четинарскогдрвета 

 - Oстало: 

4412 94 - - Панел плоче, слојевите плоче од дрвета и друге вишеслојне 

дрвене плоче: 

4412 94 10 - - - који садржи најмање један спољни слој од нечетинарског 

4412 94 10 10 - - - - које садрже најмање један слој од иверице 

4412 94 10 90 - - - - остале 

4412 94 90 00 - - - остaле 

4412 99 - - Остале: 

4412 99 30 - - - који садржи најмање један слој од иверице: 

4412 99 30 10 - - - - са најмање једним слојем од тропског дрвета наведеног у 

Напомени 1. уз тарифне подбројеве уз ову главу 

 

4412 99 30 90 - - - - остале 

 - - - остале: 

 - - - - који садржи најмање један спољни слој од нечетинарског 

дрвета: 

4412 99 40 00 - - - - - од јове, јасена, букве, брезе, трешње, кестена, бреста, 

хикорије (амерички орах), граба, јавора, храста, платана, 

тополе, робиние, ораха или жуте тополе (лириодендрон) 

4412 99 50 00 - - - - - остале 

4412 99 85 00 - - - - остале 

4414 00 Дрвени оквири за слике, фотографије,огледала и сличне 

производе: 

4414 00 10 00 - Од тропског дрвета наведеног у Додатној напомени 2. за тарифне 

подбројеве ове Главе 

4414 00 90 00 - Од осталог дрвета 

4417 00 00 00 Алати, кућишта за алате, држаље за алате, кућишта и дршке за 

метле и четке од дрвета; калупи за обућу од дрвета 

Исправа је потребна за 

робу од рамин дрва 

(Gonystylus spp.) , изузев 

када постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима 

4418 Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство 

од дрвета, укључујући плоче са ћелијастом структуром, 

састављене подне плоче, резана и цепана шиндра: 

 

4418 10 - Прозори, врата - прозори и оквири: Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима, изузев 

када постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима 

4418 10 10 00 - - од тропског дрвета наведеног у Додатној напомени 2. уз ову 

Главу 

4418 10 50 00 - - од четинара 

4418 10 90 00 - - од осталог дрвета 

 



4418 20 - Врата и њихови оквири и прагови:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима, изузев 

када постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима 

 

4418 20 10 00 - - од тропског дрвета наведеног у Додатној напомени 2. уз ову 

Главу 

4418 20 50 00 - - од четинара 

4418 20 80 00 - - од осталог дрвета 

 - Састављене подне плоче: 

4418 74 00 00 - - Oстале, за мозаичне подове 

4418 75 00 00 - - Остале, вишеслојне 

4418 79 00 00 - - остале 

4419 Стоно и кухињско посуђе, од дрвета: 

4419 90 - Остало: 

4419 90 10 00 - - oд тропског дрвета наведеног у Додатној напомени 2. уз ову 

Главу 

4419 90 90 00 - - oд осталог дрвета 

4420 Маркетерија и интарзија од дрвета; ковчежићи и кутије за 

накит, за прибор за јело и слични производи од дрвета; 

статуете и други украси од дрвета; производи од дрвета за 

унутрашње опремање који се не сврставају у Главу 94: 

4420 10 - Статуете и други украси од дрвета: 

4420 10 11 00 - - од тропског дрвета наведеног у Додатној напомени 2. уз ову 

Главу 

4420 10 19 00 - - од осталог дрвета 

4420 90 - Остало: 

4420 90 10 00 - - маркетерија и интарзија од дрвета 

 - - остало: 

4420 90 91 00 - - - од тропског дрвета наведеног у Додатној напомени 2. уз ову 

Главу 

4420 90 99 00 - - - остало 

4421 Остали производи од дрвета: 

 - Остало: 

4421 99 - - Oстало: 

 - - - остало 

4421 99 99 00 - - - - остало 

6117 Остали готов прибор за одећу, плетен или кукичан; плетени 

или кукичани делови одеће или прибор за одећу: 

 

6117 80 - Остали прибор: 
Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

6117 80 10 00 - - плетени или кукичани, еластични или гумиран 

6117 80 80 00 - - остали 

6117 90 00 00 - Делови 

6403 Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или 

вештачке коже и лицем (горњиштем), од коже: 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

 - Спортска обућа: 

6403 19 00 00 - - Остала 

6403 20 00 00 - Обућа са ђоновима од коже и лицем (горњиштем) од кожних 

каишева, који иду преко риса и око палца 

6403 40 00 00 - Остала обућа са капном од метала 

 - Остала обућа са ђоновима од коже: 

 

 

 



6403 51 - - Која покрива глежањ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

6403 51 05 00 - - - обућа израђена од дрвеног ђона, без табанице 

 - - - остало: 

 - - - - која покрива глежањ, али не лист, са унутрашњим ђоном 

дужине: 

6403 51 11 00 - - - - - мањим од 24 cm 

 - - - - - 24 cm или већим: 

6403 51 15 00 - - - - - - за мушкарце 

6403 51 19 00 - - - - - - за жене 

 - - - - остало, са унутрашњим ђоном дужине: 

6403 51 91 00  - - - - - мањим од 24 cm 

 - - - - - 24 cm и већим: 

6403 51 95 00 - - - - - - за мушкарце 

6403 51 99 00 - - - - - - за жене 

6403 59 - - Остало: 

6403 59 05 00 - - - обућа израђена од дрвеног ђона, без табанице 

 - - - остало: 

 - - - - обућа са лицем од каишева или која има један или неколико 

исечених делова: 

6403 59 11 00 - - - - - са комбинацијом ђона и пете, висине преко 3 cm 

 - - - - - остало, са унутрашњим ђоном дужине: 

6403 59 31 00 - - - - - - мањим од 24 cm 

 - - - - - - 24 cm и већим: 

6403 59 35 00 - - - - - - - за мушкарце 

6403 59 39 00 - - - - - - - за жене 

6403 59 50 00 - - - - папуче и друга обућа за по кући 

 - - - - остала, са унутрашњим ђоном дужине: 

6403 59 91 00 - - - - - мањим од 24 cm 

 - - - - - 24 cm и већим: 

6403 59 95 00 - - - - - - за мушкарце 

6403 59 99 00 - - - - - - за жене 

 - Остала обућа: 

6403 91 - - Која покрива глежањ: 

6403 91 05 00 - - - обућа израђена од дрвеног ђона, без табанице 

 - - - остало: 

 - - - - која покрива глежањ, али не део листа, са унутрашњим 

ђоном дужине: 

6403 91 11 00 - - - - - мањим од 24 cm 

 - - - - - 24 cm и већим: 

6403 91 13 00 - - - - - - обућа која се не може разликовати као мушка или женска 

обућа 

 - - - - - - остало: 

6403 91 16 00 - - - - - - - за мушкарце 

6403 91 18 00 - - - - - - - за жене 

 

 

 

 

 



 - - - - остала, са унутрашњим ђоном дужине:  

6403 91 91 00 - - - - - мањим од 24 cm 

 - - - - - 24 cm и већим:  

6403 91 93 00 - - - - - - обућа која се не може разликовати као мушка или женска 

обућа 

 

 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима 

 - - - - - - остало: 

6403 91 96 00 - - - - - - - за мушкарце 

6403 91 98 00 - - - - - - - за жене 

6403 99 - - Остало: 

6403 99 05 00 - - - обућа израђена од дрвеног ђона, без табанице 

 - - - остало: 

 - - - - обућа са лицем од каишева или која има један или више 

исечених делова: 

6403 99 11 00 - - - - - са комбинацијом ђона и пете, висине преко 3 cm 

 - - - - - остала, са унутрашњим ђоном дужине: 

6403 99 31 00 - - - - - - мањим од 24 cm 

 - - - - - - 24 cm и већим: 

6403 99 33 00 - - - - - - - обућа која се не може разликовати као мушка или женска 

обућа 

 - - - - - - - остало: 

6403 99 36 00 - - - - - - - - за мушкарце 

6403 99 38 00 - - - - - - - - за жене 

6403 99 50 00 - - - - папуче и друга обућа за по кући 

 - - - - остало, са унутрашњим ђоном дужине: 

6403 99 91 00 - - - - - мањим од 24 cm 

 - - - - - 24 cm и већим: 

6403 99 93 00 - - - - - - обућа која се не може разликовати као мушка или женска 

обућа 

 - - - - - - остало: 

6403 99 96 00 - - - - - - - за мушкарце 

6403 99 98 00 - - - - - - - за жене 

6405 Остала обућа: 

6405 10 00 00 - Са лицем (горњиштем) од коже или вештачке коже 

6406 Делови обуће (укључујући горњишта која су спојена или 

неспојена са унутрашњим ђоновима); улошци за обућу, умеци 

за пете и слични производи; камашне, увијаче и слични 

производи и њихови делови: 

6406 10 - Лице (горњиште) и делови лица (горњишта) осим уметака за 

ојачање: 

6406 10 10 00 - - од коже 

6504 00 00 00 Шешири и друге покривке за главу, плетени или израђени 

састављањем трака од било ког материјала, укључујући и 

постављене или украшене 

6506 Остале покривке за главу, укључујући постављене или 

украшене: 

 - Остало: 

6506 99  - - од осталих материјала: 



6506 99 10 00 - - - од филца од длаке или од филца од вуне и длаке, направљене 

од туљаца, конуса и сличних производа из тарифног броја 

6501 00 00 

6506 99 90 00 - - - остали 

6602 00 00 00 Штапови, штапови - столице, бичеви, корбачи и слично 

Исправа је потребна за 

робу од врста наведених у 

CITES Додацима, изузев 

када постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима 

6603 Делови, украси и прибор производа из тар. брoja 6601 и 6602: 

6603 20 00 00 - Костури за кишобране, укључујући и монтиране костуре на 

шипкама (штаповима) 

6603 90 - Остало: 

6603 90 10 00 - - ручице и округле дршке 

6603 90 90 00 - - остало 

7101 Бисери, природни и култивисани, обрађени или необрађени, 

несортирани, сортирани али ненанизани, немонтирани или 

неуглављени; бисери, природни или култивисани, привремено 

нанизани ради лакшег транспорта: 

 

7101 10 00 00 - Бисери, природни Исправа је потребна за 

робу од врсте Strombus 

gigas 

7113 Накит и делови накита од племенитих метала или од метала 

платираних племенитим металима: 

Исправа је потребна за 

робу којa садржи делове 

корала који су наведени у 

CITES Додацима 

 - Од племенитих метала, укључујући и који су превучени или 

платирани племенитим металимa: 

7113 11 00 00  - - Oд сребра укључујући и који су превучени или платирани 

племенитим металима 

7113 19 00 00 - - Oд осталих племенитих метала, укључујући и који су 

превучени или платирани племенитим металима 

7113 20 00 00  - Од простих метала, платираних племенитим металима 

7114 Предмети златарства или кујунџијства и њихови делови, од 

племенитих метала или од метала платираних племенитим 

металима: 

 - Од племенитих метала, укључујући и који су превучени или 

платирани племенитим металима: 

7114 11 00 00 - - Од сребра, укључујући и који су превучени или платирани 

племенитим металима 

7114 19 00 00 - - Од осталих племенитих метала, укључујући икључу су 

превучени или платирани племенитим металима 

7114 20 00 00 - Од простих метала, платираних племенитим металима  

7116 Предмети од природних или култивисаних бисера, драгог или 

полудрагог камења (природног, синтетичког или 

реконституисаног): 

7116 10 00 00 - Од природног или култивисаног бисера 

7117 Имитација накита: 

 - Од простих метала, укључујући и који су превучени племенитим 

металима: 

7117 11 00 00 - - Дугмад за манжетне и слична дугмад 

7117 19 00 00 - - Остало 

7117 90 00 00 - Остало 

 

 

 



8211 Ножеви са сечивом, назубљени или не (укључујући вртне 

ножеве), осим ножева из тар. броја 8208, и сечива за ножеве: 

 

8211 10 00 00 - Сетови 

Исправа је потребна за 

робу којa садржи делове 

од врста наведених у 

CITES Додацима 

 - Остало: 

8211 91 00 00 - - Стони ножеви са фиксираним сечивом 

8211 92 00 00 - - Остали ножеви са фиксираним сечивом 

8211 93 00 00 - - Ножеви са нефиксираним сечивима 

8211 94 00 00 - - Сечива 

8211 95 00 00 - - Дршке од простих метала 

8214 Остали ножарски производи (нпр: машине за шишање или 

стрижу, месарске или кухињске сатаре, месарске секире и 

ножеви за сецкање меса, ножеви за папир); сетови и справе за 

маникир и педикир (укључујући и турпије за нокте): 

 

8214 10 00 00 - Ножеви за папир, отварање писама, брисање (стругање - 

радирање), оштрење оловки и сечива за њих 

Исправа је потребна за 

ножевe и сечива сачињена 

делом од слоноваче, рога 

носорога или 

корњачевине 

8215 Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пену, лопатице за 

сервирање колача, ножеви за рибу, ножеви за маслац, 

штипаљке за шећер и сличан кухињски и стони прибор: 

 

8215 10 - Сетови, који садрже најмање један производ превучен 

племенитим металом: 

 

 

Исправа је потребна за 

робу којa садржи делове 

од врста наведених у 

CITES Додацима 

8215 10 20 00 - - који садрже само производе који су превучени племенитим 

металом 

 - - остали: 

8215 10 30 00 - - - од нерђајућег челика 

8215 10 80 00 - - - остали 

8215 20 - Остали сетови: 

8215 20 10 00 - - од нерђајућег челика 

8215 20 90 00 - - остали 

 - Остали: 

8215 91 00 00 - - Превучени племенитим металом 

8215  99 - - Остало: 

8215 99 10 00 - - - од нерђајућег челика 

8215 99 90 00 - - - остало 

9003 Оквири за наочаре или сличне производе и њихови делови: 

 

 

 - Оквири: 

9003 19 00 - - Од осталих материјала: 

9003 19 00 10 - - - од племенитих метала или метала платираних племенитим 

металима 

9003 19 00 90 - - - од осталих материјала 

9003 90 00 00 - Делови 

9004 Наочаре и слични производи, корективни, заштитни и остали: 

9004 10 - Наочаре за сунце: 

9004 10 10 00 - - са оптички обрађеним „стаклом” 

 - - остало: 

9004 10 91 00 - - - са „стаклима” од пластичне масе 

 

 



9004 10 99 00 - - - остало 

Исправа је потребна за 

робу којa садржи делове 

од врста наведених у 

CITES Додацима 

9004 90 - Остало: 

9004 90 10 00 - - са „стаклима” од пластичне масе 

9004 90 90 00 - - остало 

9101 Ручни, џепни и други лични часовници, укључујући и 

штоперице истог типа, са кутијом од племенитог метала или 

од метала платираног племенитим металом: 

 - Ручни часовници електрични, са или без штоперице: 

9101 11 00 00 - - Само са механичким показивачем 

9101 19 00 00 - - Остали 

 - Остали ручни часовници, са или без штоперице: 

9101 21 00 00 - - Са аутоматским навијањем 

9101 29 00 00 - - Остали 

 - Остали: 

9101 91 00 00 - - Електрични 

9101 99 00 00 - - Остали 

9102 Ручни, џепни и други лични часовници, укључујући и 

штоперице истог типа, осим оних из тар. броја 9101: 

 - Ручни часовници, електрични, са или без штоперице: 

9102 11 00 00 - - Само са механичким показивачем 

9102 12 00 00 - - Само са оптичко-електронским показивачем 

9102 19 00  00 - - Остали 

 - Остали ручни часовници, са или без штоперице: 

9102 21 00 00 - - Са аутоматским навијањем 

9102 29 00 00 - - Остали 

 - Остали: 

9102 91 00 00 - - Електрични 

9102 99 00 00 - - Остали 

9103  Кућни, канцеларијски и слични часовници са механизмом за 

личне часовнике, искључујући часовнике из тар. броја 9104: 

9103 10 00 00 - Електрични 

9103 90 00 00 - Остали 

9105 Остали часовници (осим часовника са механизмом за личне 

часовнике): 

 - Будилници: 

9105 19 00 00 - - Остали 

 - Зидни часовници: 

9105 21 00 00 - - Електрични 

9105 29 00 00 - - Остали 

 - Остали: 

9105 91 00 00 - - Електрични 

9105 99 00 00 - - Остали 



9303 Остало ватрено оружје и слични уређаји који функционишу 

паљењем експлозивног пуњења (нпр: спортске пушке, 

сачмарице и ловачки и спортски карабини, ватрено оружје 

које се пуни спреда, сигнални пиштољи и друге направе 

предвиђене за избацивање само сигналних ракета, пиштољи и 

револвери за испаљивање маневарске муниције, пиштољи са 

привезаним клином за хумано убијање животиња, бацачи 

бродских ужади): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправа је потребна за 

робу којa садржи делове 

од врста наведених у 

CITES Додацима 

9303 10 00 00 - Ватрено оружје које се пуни спреда 

9303 20 - Остале спортске и ловачке пушке сачмарице, укључујући 

комбинације сачмарице и карабина: 

9303 20 10 00 - - једноцевне, са глатком цеви 

9303 20 95 00 - - остало 

9303 30 00 00 - Остале спортске и ловачке пушке 

9303 90 00 00 - Остало 

9305 Делови и прибор производа из тар. бр. 9301 до 9304 

9305 10 00 00 - За револвере или пиштоље 

9305 20 00 00 - За сачмарице или карабине из тар. Броја 9303 

9307 00 00 00 Мачеви, сабље, бајонети, копља и слична оружја, њихови делови и 

каније за то оружје 

9401 Седишта (осим оних из тар. броја 9402), укључујући она која 

се могу претворити у лежајеве, и њихови делови: 

 

9401 30 00 00 - Обртна седишта са подешавањем висине 

 9401 40 00 00 - Седишта, осим баштенских седишта или кампинг опреме, која се 

могу претворити у лежајеве 

 - Остала седишта с дрвеним костурима:  

9401 61 00 00 - - Тапацирана 

9401 69 00 00 - - Остала 

 - Остала седишта, са металним костурима: 

9401 71 00 00 - - Tапацирана 

9401 79 00 00 - - Остала 

9401 80 00 00 - Остала седишта 

9403 Остали намештај и његови делови:  

9403 30 - Дрвени канцеларијски намештај: 

Исправа је потребна за 

робу који садржи дрво 

врста наведених у CITES 

Додацима, изузев када 

постоји изузеће у 

напоменама у CITES 

Додацима 

 - - висине не преко 80 cm: 

9403 30 11 00 - - - писаћи столови 

9403 30 19 00 - - - остало 

 - - висине преко 80 cm: 

9403 30 91 00 - - - ормани са вратима, роло орман; ормани за картотеке и остали 

ормани са фиокама 

9403 30 99 00 - - - остало 

9403 40 - Дрвени кухињски намештај: 

9403 40 10 00 - - уградне кухињске јединице 

9403 40 90 00 - - остало 

 

9403 50 00 00 - Дрвени намештај за спаваће собе 

9403 60 - Остали дрвени намештај: 

9403 60 10 00 - - дрвени намештај за трпезарије и дневне собе 

9403 60 30 00 - - дрвени намештај за продавнице 

9403 60 90 00 - - остали дрвени намештај 



9503 00 Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке 

са тачковима; колица за лутке; лутке; oстале играчке; 

умањени модели и слични модели за игру, са погоном или без 

погона; слагалице свих врста: 

 

 

 

 

 

Исправа је потребна за 

робу који садржи дрво 

врста наведених у CITES 

Додацима 

 - остало: 

 - - остало: 

9503 00 99 - - - остало: 

9503 00 99 90 - - - - остало 

9504 Конзоле и машине за видео игре, производи за вашарске, стоне 

или друштвене игре, укључујући флипере, билијар, специјалне 

столове за казино игре и опрему за аутоматске куглане: 

9504 20 00 00 - Столови и прибор за билијар свих врста 

9504 90 - Остало:  

9504 90 80 00 - - остало 

9602 00 00 00 Обрађени материјал биљног или минералног порекла за резбарење 

и производи од тих материјала; производи уобличени или 

резбарени од воска, стеарина, природних гума или природних 

смола или од масе за моделирање и други уобличени или 

резбарени производи, на другом месту непоменути нити 

обухваћени; обрађен, неотврднут желатин (осим желатина који се 

сврстава у тар. број 3503) и производи од неотврднутог желатина 

Исправа је потребна за 

робу oд врсте Lodoicea 

maldivica 

9603 Метле, четке (укључујући четке које представљају делове 

машина, апарата или возила), механичке направе за чишћење 

пода које се држе у руци, без мотора, пајалице и перушке; 

припремљени чворови и повеске за израду метли или четки; 

улошци и ваљци за бојење; брисачи за подове, прозоре и сл. 

(осим брисача са ваљком): 

 

 - Четкице за зубе, четкице за бријање, четке за косу, четке за 

нокте, четке за трепавице и друге тоалетне четке за личну 

тоалету, укључујући четке које представљају делове апарата за 

личну тоалету: 

Исправа је потребна за 

робу којa садржи делове 

од врста наведених у 

CITES Додацима 

9603 29 - - Остало: 

9603 29 30 00 - - - четке за косу 

9603 29 80 00 - - - остало 

9603 30 - Четкице за уметнике, четкице за писање и сличне четкице за 

наношење козметике: 

9603 30 10 00 - - четкице за уметнике и четкице за писање 

9603 30 90 00 - - четкице за наношење козметике 

9701 Слике, цртежи и пастели, израђени у потпуности руком, осим 

цртежа из тар. броја 4906 и занатских производа сликаних или 

украшених руком; колажи и сличне украсне плоче: 

9701 90 00 00 - Остало 

 


