
Хуманитарна помоћ 

 

 

Искључиво у случају увоза хуманитарне помоћи, када се у оквиру једне 

пошиљке налази разноврсна роба, која се сврстава у велики број различитих тарифних 

ставова што проузрокује попуњавање великог броја наименовања у ЈЦИ у циљу 

поједностављивања, убрзавања и смањивања трошкова декларисања ове робе, Сектор за 

тарифске послове сачинио је листу тарифних ознака  у које могу да се збирно сврставају 

робе наведене уз те тарифне ставове: 

0210 11 31 00 80 сушено или димљено месо 

0401 10 10 00 00 млеко и млеко у праху 

0701 90 90 00 80 свеже поврће  

0805 10 80 00  80 свеже воће 

1006 10 92 00  00 пиринач 

1101 00 90 00  00 брашно 

1512 11 91 00  00 јестиво биљно уље 

1602 20 90 00 80  конзервисани производи од меса 

1604 14 11 00 00 конзервисани производи од рибе 

1701 99 10 00 80 шећер 

1704 90 99 00 00 слаткиши 

1806 90 90 00 00 чоколада и чоколадни производи 

1901 10 00 00 01 замена за мајчино млеко 

1902 19 90 00 00 тестенина, кекс и сличнични производи 

2007 99 97 00 80 производи од воћа и поврћа 

2104 20 00 00  00 храна за бебе 

2201 10 11 00  00 вода за пиће 

2202 10 00 00  00 безалкохолна пића 

3306 90 00 00 00 производи за личну хигијену (шампони, сапуни, паста за 

зубе и сл.) 

3924 90 00 00 80 производи од пластике за домаћинство (флашице за бебе, 

кашике, виљушке и сл.) 

6201 11 00 00 00 одећа и одевни предмети, нова 

6309 00 00 00 00 половна одећа 

6402 20 00 00 00 нова обућа 

8201 10 00 00 00 ручни алат (ашови, лопате и сл.) 

8215 99 90 00 00 прибор за јело од метала 

9403 89 00 00 00 мадраци, постељина, вреће за спавање и сл. 

9503 00 21 00 00 дечије играчке 

9619 00 30 00 00 пелене за бебе, хигијенски улошци, тоалетни папир, 

марамице и сл 

 

Наведена листа је сачињена ради поједностављења декларисања хране и 

хигијенских производа, као и друге робе која се уобичајено увози у хуманитарне сврхе.  

 



Уколико пошиљке хуманитарне помоћи садрже робу: 

-  која се не налази на наведеној листи,  

- лекове, медицинска средства, опрему и другу робу за које је Одлуком о 

одређивању роба за чије је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа ("Службени гласник РС", број 49/13), 

прописано прилагање дозвола/уверења 

неопходно је исту сврстати у складу са Законом о царинској тарифи ("Службени 

гласник РС", број 62/05, 61/07 и 05/09). 

 

Напомињемо да у случају када се у пошиљци, која се увози као хуманитарна 

помоћ, налази мањи број различитих производа што не проузрокује попуњавање већег 

броја наименовања у ЈЦИ као у претходном случају, постоји обавеза да се иста сврстава 

у складу са Законом о царинској тарифи . 

 

Напомињемо да се у рубрику 31. ЈЦИ обавезно  мора унети детаљан опис 

робе ради правилне идентификације.  
 

Наведени начин поступања примењиваће се привремено, односно само док 

траје достава хуманитарне помоћи за угрожена подручја. 

 

О предњем се обавештавате ради правилног и једнообразног поступања. 

 (Акт Управе царина број 148-03-030-01-215/2014 од 23.05.2014. године) 

 


